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وجه الصواب غائم في الفصحى المعاصرة؛ ال يكاد المرء ينطق بعبارة إال شكَّ في 
كلمة من كلماتها. نخطُِئ كثيرًا، ونخطُِّئ اآلخرين كثيرًا. 

معيار الصواب مضطرب لغياب التشكيل عن الكلمة المطبوعة، وللخمول المعرفي 
الذي عاشه الناطقون بالعربية قرونًا، وللتصلب اللغوي الذي يتجلى في اإلصرار على أن 
اللغة ال تتغير. ال يندر أن يغلب صواب الصحفي صواب المعجم، فالصحفي يعيش اللغة 
ويعاني مضايقها، والمعجم جالس على رفِّه؛ غير أن الصحفي قد ينحرف عن المعجم 
تسرعًا أو َوْهمًا أو َغْفلًة. وفي سعينا إلى التوفيق بين هذين الصوابين وجدنا عنتًا تشهد 

عليه الصفحات المقبلة.     
والفصحى وعاء  الفصحى.  إلى  األقرب  عاميتهم هي  أن  بلد عربي  كل  أهل  يزعم 
يضم نظائر آتية من لهجات القبائل، وفي وسع كل عامية معاصرة أن تلتمس أوُجَه صواب 
الخليل أساس  أن وضع  منذ  اللغة  التي سردتها كتب  العديدة  األوجه  بين  لكلماتها من 

المعجم األول قبل ألف ومئتي سنة.   
هذا عن االضطراب. غير أن ثمة ما ينشرح له الصدر. 

هذه اللغة
تجددت العربية كثيرًا. 

الطبية  والتحاليل  العنصرية،  التفرقة  نقول:  وسمَعنا  المعري  العالء  أبو  رجع  لو 
باستخدام الطرد عن المركز، وقطار األنفاق، والقنبلة الذرية لما عرف عمَّ نتحدث وإن 
بألفاظها معانَي جديدة وعبرت  العربية  اللغة  ألفاظًا عربية، لقد َوِسعت  كانت هذه كلها 
أو  اإلغريقية  من  مشتقة  شتى  أسماًء  السيارة  يسمون  أقوامًا  سمْعنا  قد  تعبير.  خير  عنها 
ة »أتوم« في لغات  اإلنجليزية، لكننا نحن سميناها بكلمة قرآنية. وسمعناهم يسمون الذرَّ
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ة.  رَّ عدة، ولكننا نحن سميناها باسم النملة الصغيرة: الذَّ
نجاحنا في االشتقاق من بطن لغتنا كبير، ألن لغتنا مرنة في طبيعتها الصرفية، وثرية 
بسبب مسيرتها الحضارية. لكننا لجأنا أيضًا إلى االقتباس، فبقي التلفاز تلفازًا، والموبايل 
العربية  َجْرس  إلى  أقرب  ألسنتنا فهي  التلفاز على  نثبت  األيام  موباياًل. ولعلنا في مقبل 
أو  محمول  إلى  الموبايل  تحويل  في  ننجح  ولعلنا  للتوليد.  قابلية  وأكثر  التلفزيون،  من 
جوال. ولعلنا نفلح في التمسك بالحاسوب على حساب »الكمبيوتر«، ليس َأَنَفًة من كلمة 
شائعة في العالم كله، بل كي نتمكن من توليد كلمات مفيدة كالحوسبة، والمحوَسب، 

والحاسوبي.   
ينافح العربي عن لغته كأنها ِعرضه، وتشتد الخصومة بين عربي وعربي على كلمة، 
ويتراشقان بالشواهد القديمة، ويمد كل منهما يده في جراب معارفه اللغوية والنحوية كي 
يستخرج الدليل. وتمضي العربية في طريقها لغة حية ومعبرة ودقيقة ومفعمة بالحضارة 

ومتجددة.
غير أننا في حقبة لغوية طابعها تعدد أوجه الصواب. وهذا ممتع رغم أنه متعب. 

يحرص بعضهم على ضبط حَرص بفتح الراء، )وهو الصواب حجازيًا، وعلى قراءة 
اء، آخذًا بقراءات الحسن وابن  حفٍص عن عاصم(، ثمَّ يأتي من يجيز حِرص، مكسورة الرَّ
حيوة والنخعي. و»حَرص يحُرص« واردة أيضًا، وسواها من ضبوط هذا الفعل وارد في 

المعاجم القديمة. فما أصوب صواب؟ 
في كتابنا هذا نأخذ برواية حفص عن عاصم للكلمات التي وردت في القرآن، وال 
نستبعد ورشًا عن نافع، وندرك أن من مفردات القرآن ما لبس معنى جديدًا؛ فنحن نبقي 

الكلمة القرآنية على ضبطها وبمعناها، ونذكر المعنى الجديد منفصاًل. 
ننشد الكلمة الفصيحة، ونحترم الشيوع، ونسعى إلى الدقة، وال نفتح بابًا للتخطئة. 
ال  قد  ثم  مكين،  أساس  وحديثًا  قديمًا  الصواب  في  له  ضبطًا  الكلمة  نضبط  أننا  ذلك 
العروس«  بيدي استقصاءها جاء معجمه »تاج  الزَّ أراد  نستقصي أوجه الصواب. فعندما 

في أربعين جزءًا )طبعة وزارة اإلعالم الكويتية(، وما استقصاها.
نحن في كتابنا هذا مدافعون عن العربية، محبُّون لها. لكْن، ليس حبًَّا من أول نظرة، 
ى العلوم في المدارس بلغة  بل حب بعد نظر كثير. فالعربية بوابتنا إلى العلم. رأينا من يتلقَّ
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أجنبية يكتسب بعض التفرنج وبعض المصطلحات، ثم يغيب عنه عمق الشرح وحالوة 
الفهم وغزارة المطالعة. هذه المدارس والجامعات األجنبية استوردناها في زمن حزمت 
فيه النخب العربية أمرها على السمسرة لألجنبي بدل أن تنهض بعبئها التاريخي المتمثل 
ُء الشباب للعمل في  في حيازة التقدم المعرفي والصناعي والزراعي. هذه المعاهد ُتهيِّ
مجال االستيراد، وفي مجال التسهيل على األجنبي أن يشتري خامات بالدنا وما نملكه 
من موقع استراتيجي. والمرء ال يبيع أساور امرأته مرتين، وبالتدريج ستنشأ الحاجة إلى 
علم حقيقي، فال بد للبلدان العربية من أن تشرع في البحث العلمي وفي التصنيع وفي 

الزراعة المتطورة.
قريبًا سنعطش إلى العلم الحقيقي، وسيكون محموالً على ظهر اللغة العربية. 

الرموز  ولتكن  الفهم،  لذة  وتحصل  الكيمياء  دروس  األستاذ  يشرح  بالعربية 
باألحرف الالتينية، فهذه رموز ذلك العلم في كل العالم. وبالعربية ُتشرح دروس الطب، 
ومصطلحات الطب في العربية كثيرة وقائمة بأكثر من شطر المطلوب، وحسبك أن تنظر 
وليكن بعض  العمالقة.  اللغة  لهذه  هامتك  تحني  العربية كي  الطبية  المعاجم  بعض  في 
في  يفعلون  هكذا  أليس  أجنبية.  بلغة  المصطلحات  من  وكثير  الكتب،  وبعض  الشرح، 
ال  لكنهم  الوطنية،  باللغة  الطب  سون  يدرِّ كبير؟  وبنجاح  واليابان،  والدنمارك  ألمانيا 

يستغنون عن لغة أجنبية لمتابعة الجديد. 
ة ألنَّنا سنحتاج إلى هذه »األداة« كي نعبَّ من المعرفة.  ستشهد اللغة العربية نهضة قويَّ
وستتعرض هذه اللغة لتغيرات تشبه ما يطرأ على جسم الفتى والفتاة إذ يبلغان، وستصبح 
إلى  بحاجة  وهم  العمليَّة،  هذه  في  حربة  رأس  اإلعالميُّون  وسيكون  ودقَّة.  فاعليَّة  أكثر 
تقعيد مفرداتهم، والوصول بها إلى مستويات أعلى من التناغم فيما بينهم، وهم بحاجة 
إن اإلعالميِّين رأس  نقول  المفردات واألساليب.  أن يصطلحوا على صوابيَّة  إلى  أيضًا 
الحربة ناظرين إلى ذلك االتجاه المبارك الذي اتخذه مجمع اللغة العربية بمصر، أنشط 
وأقوى المجامع، في العقود األخيرة إذ حكم بصواب مئات األلفاظ واألساليب الدارجة 
في اإلعالم التي كانت حتى عهد قريب مما يعتبره أهل »قل وال تقل« من الخطأ المرذول. 

واإلعالميين نخاطب في هذا الكتاب.    
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هذا الكتاب
ٌه إلى نفٍر اللغُة أداة من أهم أدواتهم:  ه�ذا قام�وس متخصص، ليس في علم بعين�ه، لكنه موجَّ
الصحفيين والمحررين والمذيعين والمراس�لين. لم نهدف إلى اس�تغراق المفردات، وال إلى 
اس�تقصاء المعاني، لكننا س�عينا إلى التنقير عن مواضع الش�ك، واجتهدنا أال نغادر كلمة فيها 
بنا مفردات اللغة في المعاجم القديمة والحديثة، وتعقبناها  ُلبس إال رصدناها وأزلنا ُلبسها. تعقَّ
في الحياة اإلعالمية؛ فقد مرت بنا في مس�يرة مهنية طويلة بضعة آالف من نش�رات األخبار، 
وبضع�ة آالف م�ن المقاالت، وبضع مئات من البرامج اإلذاعية والتلفزية، كتبنا من ذلك كله 
ما كتبنا، وحررنا ما حررنا، وألقينا ما ألقينا – والضمير يعود إلى المؤلف وإلى أعضاء اللجنة 
االستش�ارية –، ورأينا أنفس�نا نخط�ئ ونصيب، ورأينا زمالءنا يصيب�ون ويخطئون، وها نحن 

نقدم إلى القارئ عصارة حيوات قضيناها في مهن إعالمية شتى. 

نرص�د العب�ارات المنقولة عن لغة أخرى ونزنها بميزان المنفعة، فما كان صالحًا نبهنا إلى أنه 
يس�د ثغرة، وما رأيناه فاس�دًا نبهنا إلى فس�اده، وأردفناه بالبديل. ونعرض للمفردات العربية 
ط إزاء  آخذي�ن أنفس�نا بإب�راز أقوى وجه من أوجه الص�واب. وال يندر أن نقف وِقفة المتس�قِّ
خطأ يجرح األذن، وأن نطرف القارئ ببيت ش�عر يش�هد لمفردة، أو نفثٍة لنْحوي عتيق حانِقٍ 

على قاعدة الَتَوت عليه.

سعينا إلى حصر كل ما هو مستعمل من الثالثي، ثم نظرنا فيما يقوله اإلعالميون في الصحف 
واإلذاعات والتلفزات ومواقع اإلنترنت في شتى البلدان العربية، فما وجدناه من خطأ شائع 
ة أثبتنا عربيَّه القويم. ولم نتش�دد، وال  س�قنا صوابه، وما رأيناه من أس�لوب مترجم ترجمة فجَّ
تساهلنا، فقد عرفنا ما يحتاج إليه اإلعالمي، وليس لنا من هدف سوى تقريب البعيد، وتيسير 
الصعب. وأولينا النطق اهتمامًا خاصًا، وسيجد المذيع الكثير مما ينشده. وأوردنا من قواعد 

النحو زبدتها.  

أردن�ا له�ذا الكت�اب أن يكون رفيقًا مؤنس�ًا يجد فيه القارئ لذة االكتش�اف، ومتعة التنقل بين 
قاعدة مهمة سيقت بأيسر صيغة، ومعلومة طريفة عن أصل كلمة، وتنبيه إلى ما في الكالم من 
حش�و، هذا إلى أمثلة كثيرة تضع المفردة في س�ياقها. ولقد يجد القارئ مفردة شبه مهجورة، 
وإنما جئنا بها ألنها قد تأخذ مكانها على األلس�نة؛ وربما يعثر بصيغة عتيقة، غير أنها قد ترد 
في سياق برنامج تاريخي؛ وقد يعجب القارئ الحتفالنا بكلمة ال يمكن أن تجد طريقها إلى 

نشرة األخبار، ومن ذا الذي قال إن اإلعالم أخبار فقط؟ 
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الكتاب ش�ديد العناية بالمفاهيم اإلعالمية، يأتي بها ضمن المادة اللغوية التي تحتملها، وهو 
هٰهن�ا يخ�رج عن كونه كت�اب لغة إلى صفة أخرى انتحلها وهي أن�ه رفيق اإلعالمي. على أنه 
كتاب لغة في األس�اس، ومواده مرتبة على الحروف الهجائية )أ ب ت(، والمفردات مدرجة 
تحت جذورها؛ وضممنا بنات الواو والياء تحت األلف فهي إلى األلف تؤول عند إعاللها، 
ار والنِّير والمناورة كلها ترد تحت »نار«. ولم نفكَّ إدغامًا في جذور  فالنار والنور والنَّْور والنُّوَّ

الكلمات، فالضرر تحت ضر: ضاد وراء. 

وسمينا الكتاب »اللغة العالية«. والعالية اسم لمكانين في الجزيرة العربية، فعالية نجد تشرف 
على الحجاز، وعالية الحجاز تش�رف على نجد، وفي هاتين العاليتين المتجاورتين كان مهد 
الفصاح�ة. وكثي�رًا م�ا تجد ف�ي المعاجم وصف كلمة بأنها لغة العالي�ة، أو لغة عالية نجد، أو 
عالي�ة الحج�از، غي�ر أنك تجد ابن دريد وابن س�يدة يق�والن »اللغة العالي�ة« يريدان األفصح 
بغي�ر تحدي�د للمكان، وإلى هذا قَصدنا، وقَصدنا أيض�ًا أن يفهم القارئ أن لغتنا العربية عالية 

شامخة.  

اللغة ليست تفاعالً كيماوّيًا منضبطًا بشروط معيارية، بل تفاعل بشري يتم في ظروف شديدة 
التن�وع. والع�رب مفتون�ون بلغتهم، ويكثر فيما بينهم اللجاج ف�ي دقائقها؛ والباعث على هذا 
اللج�اج ف�ي المق�ام األول الظن بأن للصواب وجهًا واحدًا. ومم�ا ننصح به القارئ أالَّ يتخذ 
ه�ذا الكت�اب حج�ة في تخطئة الناس ب�ل دليالً إلى الصواب، فلئن التزمن�ا بإيراد أقوى أوجه 

الصواب فإننا لم نستنفد هذه األوجه، وأنَّى لنا!   

نكتب للكلمة تعريفًا هو أشبه بالسمة تميزها، وربما اكتفينا بالمثال دون التعريف، فقارئ كتابنا 
عربي يعرف لغته، وإنما ينش�د التحقق من لفظ أو رس�م أو حركة. ولم نأخذ عن المعجمات 
القديم�ة وال الحديث�ة تعريفاتها، إالَّ أَنَّه قد يق�ع الحافر على الحافر، فإن أخذنا، ولو كلمتين، 
نَس�بنا. وكنا نش�ير إلى التأنيث والتذكير في مواضع اللبس، وإلى ما تبطنه الكلمة من تهجين 
أو ثن�اء؛ أخذن�ا ه�ذه الطريقة عن المعاجم األجنبية. وقد يق�ع التهجين في جمع من الجموع 

كقولك قتلة عوضًا عن قاتلين، وقد يكون في الجمع ثناء كتسميتك الثائرين ثوارًا. 

نتحدث عن طرائق اللغة في العبارة عن دقيق المفاهيم حديثًا متَّصالً ال تكاد تخلو منه صفحة 
من صفحات هذا الكتاب، وإنما رمينا إلى ش�حذ ذهن القارئ، وليس يخفى أن فهم الس�بب 

خها في الذهن.  الباعث على ظاهرة من ظواهر الطبيعة، أو من ظواهر اللغة، يرسِّ
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ينا  هذا إلى عبث كثير، وكان س�يكون أكثر بكثير لوال أن تدراكنا الزمالء بنصحهم الرفيق فنحَّ
ين�ا وبقي�ت بقية. القلم طفل، فإن جرى في مضمار ش�يء كأن�ه المعجم وجب أال  من�ه م�ا نحَّ

ُيترك وحده.    

كلمة عن الم�صادر
»لس�ان الع�رب« البن منظور أوث�ق المعاجم القديمة، وإن كان »تاج الع�روس« للزَّبِيدي أكبر 
منه وأوعب، وكالهما أهم مراجعنا. وفي اللغة المعاصرة نرجع إلى »الوسيط«، و»المنجد«، 
و»المنجد المعاصر«، و»معجم العربية المعاصرة«، و»محيط المحيط« و»متن اللغة«. ونستأنس 
بالقام�وس والصح�اح والمصب�اح وتكملة دوزي ومعرب الجواليقي وإصالح ابن الس�كيت 
وألفاظ آدي شير، ونسأل المعاجم الخاصة بالمذكر والمؤنث وبالجموع. وأما كتب الصواب 

والخطأ فهي كالزبانية. ألقينا عليها التحية ولم نجادلها. 

حَرصت – يقول المؤلف – على تشكيل الكلمات، فقد رقنت كلمات هذا الكتاب كلمة كلمة 
بيدي وشكلته حرفًا حرفًا، ولم آُل جهدًا في التدقيق مرة بعد مرة. ولم يبق إال أن أدعَو اهلل أال 

تقع عينك على خطأ مطبعي، وهيهات. 

ال لما يريد. أَرْدنا لهذا الكتاب أن يكون صديَق اإلعالمي، واهلل فعَّ

اوي  عارف حجَّ
الدوحة: غرة رمضان 1435

29 حزيران/يونيو 2014
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يصدر هذا الكتاب عن »قطاع ضبط الجودة والمعايير التحريرية« في شبكة الجزيرة اإلعالمية، 
فالش�كر لمدي�ر القط�اع، محم�د داود، ال�ذي أقر الفكرة وأس�هم في إنضاجه�ا، وزاد فراجع 
أجزاء من المخطوط مصححًا وموجهًا. والش�كر ألعضاء اللجنة االستش�ارية، الذين كبحوا 
جم�اح القل�م عن بعض العبث وأغنوا المخطوط بالتصحيحات والمالحظات. وقد أعجلُت 
اإلعالمي المخضرم جميل عازر، وكان يزمع س�فرًا، فقرأ الثلثين ولم يغادر صفحة إالَّ زانها 
اد على قراءة المخطوط كامالً وأوسعه  بتصحيحاته، وحرص اإلعالمي المخضرم سامي حدَّ
تمحيص�ًا، فلهم�ا الش�كر. وآزرني وأنا ف�ي المعمعان الزمالء محمد بابا ولد أش�فغ، وفوزي 
بشرى، وأحمد فال الدين بالتنبيه على أوهامي واالستماع إلى شكواي المتصلة. لبثت بينهم 
أشهرًا كالعليل ال يرى أَلذَّ من الحديث عن علته، ملقيًا بعض ما يجد على َمن يعاشر. وقرأَتِ 
المخطوط كامالً الزميلة روان الضامن، وكانت لها مالحظات سديدة، وقرأ بعضه في مرحلة 
مبك�رة الصديق عب�د الرحمن عثمان وكان لعينه المدققة أثر بالغ في حملي على االحتراس، 
وكذا كان أثر مراجعات الزميل أحمد فال الدين الذي أقاَلني عثرات كثيرة. فما بقي من أخطاء 

وأوهام فمن جهلي وتقصيري. 

وتنبيه..

ٍة  ات في أُمنيَّ ن قرأ هذا الكتاب، أو بعضه، قبل صدوره من الوقوع مرًة أو مرَّ لم يسلم أحٌد ممَّ
كأنها الوهم. فيا طالما تمَنّْوا تضمين كلمة بعينها أو أسلوب بعينه، فإليهم وإلى القارئ أقول 
�رًا: هذا ليس موس�وعة سياس�ية، بل كتاب يرصد مواضع اللب�س والوهم في اللغة، لكنه  مذكِّ
خرج بعض خروجٍ فساق زبدة النحو، وخرج خروجًا آخر فجاء بالمعنى البعيد تاركًا المعنى 
المألوف، وخرج خروجًا ثالثًا فكان صيحة اعتزاز باللغة العربية تشد عزيمة من استمسك بها، 

وتهيب بمن هان عليه تراثه أن انظر إلى ما في لغتنا من ثراء.
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الهمزة

م�كان  كل  ف�ي  يأت�ي  ح�رف  الهم�زة  ء. 
م�ن الكلم�ة. ال تختل�ف الهم�زة ع�ن بقية 
الح�روف إال ف�ي صعوبة رس�مها. / همزة 
التس�وية: )س�ننفُذ الخطة س�واٌء أرِضيَت أم 
أبْي�َت(، وج�اَز حذفها ).. س�واء رِضيَت أم 
ُل الهمزة، فنقول المومن بدل  أبيت(. / ُتَسهَّ
المؤم�ن، ويقرأ الناس ف�ي المغارب القرآن 
بتسهيل الهمزة على رواية ورش، والتسهيل 
لغ�ة قريش. وف�ي العامي�ات المختلفة يكثر 
تس�هيل الهم�زة، فنق�ول ياخ�ذ ب�دل يأخذ، 
إل�خ. / األلِ�ُف »ا« حرف آخر غي�ر الهمزة. 
وه�و ف�ي النط�ق فتح�ة طويل�ة، واأللف ال 
تأت�ي في ج�وف كلمة عربي�ة إاِلَّ منقلبًة عن 
لة عن همزة. / تحذف  واو أو ي�اء، أو مس�هَّ
األلِ�ُف من بع�ض الكلمات )ٰه�ذا، أوٰلئِك، 
ٰهَأن�ذا، ٰههنا(، وتوضع َألِ�ف صغيرة ضمن 
الحركات أو ال توضع. وفي بعض األَعالم 
تحذف األلف )عبد الرحٰمن، إسٰحق(، غير 
أنن�ا ف�ي الكتاب�ة الحديث�ة نميل إل�ى إثبات 
األلف في أسماء عدة منها هارون وإبراهيم 
وإس�ماعيل. / ف�ي النطق: األل�ف في كلمة 
»ط�اِرق« تختل�ف ع�ن األلف ف�ي »باب«. 
وف�ي كلمة »باب« نفس�ها نجد في لبنان من 
يرقِّ�ق األل�ف وُيميلها حتى لقد تش�به الياء، 

ونج�د في مصر إمالًة أقل، غير أننا نجد في 
الع�راق والخليج في كلمة »ب�اب« ألفًا غير 
ممالة، ذلك أنهم هناك يفخمون الباء بعض 
التفخي�م فتلحق بها األلف. المذيع الحاذق 
ويصغ�ي  الوس�طى،  المنطق�ة  ع�ن  يبح�ث 
اٌء جي�دون. / األلُِف  إل�ى الق�رآن يرتل�ه ق�رَّ
المقصورة: فيها مشكلتان، المشكلة األولى 
إمالئي�ة: الكلمة الدخيل�ة تكتب غالبًا بألف 
مم�دودة )إيق�اع الرومب�ا(، ولكنه�م كتب�وا 
بالمقصورة، ومنهم من كتبها  )الموس�يقى( 
واألل�ف  علي�ه.  تثري�ب  وال  )الموس�يقا( 
الت�ي أصله�ا واو نكتبه�ا مم�دودة )قس�ا(، 
فمضارعها يقس�و واالس�م قس�وة، واأللف 
الت�ي أصله�ا ي�اء نكتبه�ا مقص�ورة )قضى( 
ونتحير  فمضارعها يقضي واالس�م قضي�ة. 
في بضع كلمات تكون من بنات الواو حينًا 
وم�ن بنات الياء حين�ًا؛ نكتب )ربى( و)ربا( 
جمع رابي�ة وربوة. ونكتب )غال الثمن فهو 
يغلو(، و)غلى الحليب فهو يغلي(. وُتحيِّرنا 
أكث�ر كلمٌة مثل )ِرضا – ِرضى(، فهي واوية 
ألننا نقول »رضوان« و»هم يرضون«، وهي 
يائي�ة ألنن�ا نق�ول ف�ي الماض�ي »َرِضين�ا«. 
ق في  وَح�لُّ هذه المش�كلة في عين�ك: حدِّ
الكلم�ات وأن�ت تقرأ نصًا فصيح�ًا واحفظ 
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صوره�ا. ولم�اذا نض�ع تنوينًا على االس�م 
)ُه�َدًى( وال نضع�ه على االس�م )ِذْكرى(؟ 
موج�ودة  المقص�ورة  األل�ف  ُه�َدًى  ف�ي 
ف�ي الج�ذر )َه�َدى( فلحق التنوين االس�م 
وُمْسَتش�فًى(،  واستش�فى  )َش�َفى  ومثله�ا 
وأم�ا ذك�رَى فالثالث�ي منها »َذك�َر« واأللف 
الثاني�ة ف�ي  المش�كلة  المقص�ورة مجتلب�ة. 
األل�ف المقصورة إعرابية: نقول: )للمبادرة 
ص�دًى واس�ٌع(، )ه�ذا مبن�ًى قدي�ٌم(، )ف�ي 
َمَدًى قريٍب(، )كان هوًى عابرًا(. فالتشكيل 
عل�ى األلف المقصورة ليس حركة إعراب، 
ولكي نشكل الكلمة التي بعدها علينا معرفة 
المحل اإلعرابي. ففي جملة: )محموٌد فتًى 
مب�ِدٌع( محم�ود مبتدأ، وفت�ًى خبر في محل 
رفع رغم تنوين الفتح، ومبدٌع صفة مرفوعة.     

آء: )آء التََّعايِ�ي( ه�ي تل�ك »اآلء.. آء« التي 
ر في  ُيدخله�ا الم�رء ف�ي كالم�ه ِعيَّ�ًا إذ يفكِّ
ش�يء يقول�ه. وخي�ر منه�ا للمذي�ع صمت 

قصير، وخير منهما اإِلعداُد الجيد. 

أب�ا. َأٌب: وال�ٌد. أبو: كلمة ت�دل على األب 
وتتِمُّ بما بعدها، أ( »أبو« في الُكنى الحديثة 
تبق�ى على حالها بحس�ب عدد من وس�ائل 
الموق�ع  باخت�الف  تتغي�ر  وال  اإلع�الم، 
�ا في الُكنَ�ى القديم�ة فتتغير:  اإلعراب�ي، أمَّ
)انتخ�اُب أبو أحمد البغ�دادي/ مبايعُة أبي 
األُب: ليس�ت عليه�ا  ب(  ي�ق(.  دِّ بك�ر الصِّ
عم�اد  واألمُّ  )األُب  أٌب(،  )ه�ذا  ة:  ش�دَّ

آباٌء بتنوين.  األسرة(، والجمع 

، وهم ق�وٌم ُأباٌة،  أب�ا. َأَب�ى َيْأَب�ى. وه�و َأبِ�يٌّ
يْأَبْوَن الضيم: يرفضون الظلم.

إَِباِضيَّة. اإِلباضيَُّة: مذهب إسالمي. 

أبتثية: ترتيب األحرف َأْبَتثِيًَّا هو األش�َيع في 
المعاجم: أبتث جحخ دذرز سش صضطظ 
عغف�ق كلم�ن ه�وي. يق�ال له�ذا الترتي�ب 

أيضًا: الهجائي واأللفبائي.

أبج�د ه�وز   : الترتي�ب األَْبج�ديُّ أبجدي�ة: 
حطي كلمن س�عفص قرش�ت ثخذ ضظغ، 
ل إذ جعلوا لكل حرف  وعليه حس�اب الُجمَّ
روا تواريخ األحداث  قيم�ة عددية، ثم ص�وَّ
بحروف يؤلفونها في كلمات ثم في أشطاٍر. 
ودرَج الناظم�ون عل�ى جعل آخ�ر بيت من 
األول  ش�طره  فيك�ون  للتاري�خ،  المنظوم�ة 
ْخ،  خ�وا، أو َفَأرِّ منتهي�ًا بكلم�ٍة من قبي�ل: َأرِّ
الش�طر األخير،  ويك�ون مجم�وع ح�روف 
ل، مس�اويًا لتاري�خ الحدث  بحس�اب الُجمَّ
المقصود. والحروف مع القيمة العددية لكل 
 منها: أ:1، ب:2، ج:3، د:4، ه:5، و:6، ز:7،

م:40،  ل:30،  ك:20،  ي:10،  ط:9،  ح:8، 
ص:90،  ف:80،  ع:70،  س:60،  ن:50، 
ق:100، ر:200، ش:300، ت:400، ث:500، 
خ:600، ذ:700، ض:800، ظ:900، غ:1000. 
خ�ا..  َأرَّ ث�م  اس�َتهَدَف  �َف  ألَّ )َم�ْن  نق�ول: 
َس�َخْوُت والَقاِدُح قال َوَسَخا(، ولو جمعت 
القي�م العددي�ة ألحرف الش�طر الثاني لكان 

الحاصل 2014، عام وضع الكتاب.
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أب�د. أب�دًا: ظ�رف منص�وب، يؤك�د النف�ي 
في المس�تقبل )لن أكلَمه أب�دًا(. وللماضي 
�ْجن  (. السَّ : )ل�م أكلْم�ه ق�طُّ تس�تعمل ق�طُّ
�جن مدى الحي�اة، وفي بعض  المؤبَّ�د: السَّ
»المؤبَّ�د«  أنَّ  الُع�رف  م�ن  أصب�ح  ال�دول 
خمس وعش�رون س�نة. وال يندر أن ُيحَكم 
عل�ى ش�خص بع�دة »مؤبَّ�دات« عل�ى عدة 

تهم. 

حه بالطَّْلع، وجاءت َأبَّر.  َأَبَر النْخَل يأُبُره: لقَّ

إبراهيم. تكتب بألف في وسطها. 

إِْبِزي�ٌم، َأبازي�ُم: ِمش�َبك الح�زام، والكلم�ة 
فارسية األصل.

َمأبِضاِن.  َمأبِ�ٌض، وَمآبِ�ُض، وهم�ا  أب�ض. 
الَمأبِض: الَفجوة التي تحت الركبة.  

إِْبٌط، آباٌط، وهما إِْبَطاِن. اإلبُط: الَفجوة التي 
ر وُيَؤنَّث. تحت َمفِصل الكتف. اإلبط ُيَذكَّ

َأَبَق العبد يأبُِق: هرب من سيده.

اْب�ٌن ال همزة في أولها. الجم�ع أبناٌء بهمزة 
وتنوين. ]راجع »بن« في الباء[

َأَبنُوٌس: نوُع خشٍب، داكن. 

َأَب�َه يْأَب�ُه: التف�ت واهت�م، وتس�تعمل كثي�رًا 
منفية: )ال تْأَبه به – وال تْأَبه له(. 

أبه�ر. األْبَه�ُر: أغل�ظ ِش�ريان في اإلنس�ان 
ويخرج من القلب. ]انظر »بهر«[

أبيض. األَُبيِّض مدينة س�ودانية. / نقول في 
صف�ة األبي�ض الخال�ص إنه ناص�ٌع، ويقال 

أيضًا أبيُض َيَقٌق.

آتا. آَتى ُيْؤتي إيتاًء: أعطى، )ربِّ آتِني صبرًا، 
آَتْت  ُيْؤت�ي ثمرًا(، )الش�جرة  فالمش�روع ال 
ُأُكله�ا، وك�ذا الُخطَّ�ة(. )الفرص�ة الُمَواتية، 
ُمَواَت�اَة  )ننتظ�ر  الس�انحة،  أي  الُمؤاتي�ة(  أو 

الفرصة(. 

أت�ا. َأَت�ى، يأتِ�ي، إِْتيان�ًا: ج�اء. أت�ى ب�ه أي 
أحض�ره، )إِيتِنِ�ي بفكرة معقول�ة، ِجْئني بها 
اآلن، وس�ترى أنني مواف�ق(. )أتيُت إليك/ 
/ الَتَأتِّ�ي:  صحيح�ة.  كلتاهم�ا  وأتيُت�ك( 
الَتَأتِّ�ي حين�ًا، وبالتحايل  الترفُّ�ق، )بحس�ن 
الضريب�ة،  اإِلَت�اَوُة:  غرض�ه(.  حق�ق  حين�ًا 

قانونيًة أم عشوائية. 

ة: ُفْرٌن. جمعها َأُتونات.  أتن. َأُتوٌن، بال ش�دَّ
/ َأَتاٌن: أنثى الحمار، وجمعها ُأُتن. 

ل. اإليثاُر: تقديُمك  أث�ر. آَثَر ُيْؤثُِر إيثارًا: فضَّ
تس�تأثَِر  أن  األََث�َرُة:  نفس�ك.  عل�ى  غي�َرك 
َر  �َر: )َأثَّ بالخي�ر، وتحجب�ه ع�ن غي�رك. / أثَّ
َر في  اإلض�راُب عل�ى س�ير المش�روع(، )َأثَّ
سير المشروع( كلتاهما صحيحة. / األََثري 
واآلث�اِريُّ  للش�يء  األََث�ِريُّ  واآلَث�اري: 
للش�خص، )يش�رف على التنقي�ب في هذا 
اِن معروف�ان(. / إِْثر:  الموق�ِع األََث�ِريِّ آثاِريَّ
الح�ادث(،  إِْث�َر  العم�ل  )توق�ف  َعِق�َب، 
إِْث�ِر  إِْث�ِر الح�ادث(، أو )..عل�ى  أو )..ف�ي 
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الح�ادث(. / َمْأُث�َرٌة: )ه�ذه َمْأُث�َرٌة م�ن مآثَِر 
الصوتي�ة:  / الُمَؤثِّ�رات  للفقي�د(.  كثي�رٍة 
لة تس�تخدم في  أص�وات وموس�يقى مس�جَّ
البرام�ج اإلذاعية والتلفزية لتقوية الَمْس�َمع 
م استخدامها في التقارير  أو المش�هد، وُيحرَّ
اإلخباري�ة. ]انظ�ر الص�وت الطبيعي تحت 

صات[  

حج�ارة  ثالث�ة  م�ن  حج�ر  األُْثِفيَّ�ُة:  أث�ف. 
توضع تحت الِقدر. وربما وضعوا حجرين 
ث�م جعلوا صخرة كبي�رة الزقة بالجبل بدالً 
 ، من الثالث، فهذه الصخرة هي ثالثة األثافيِّ
( أي  وم�ن هنا قولهم )رماه�م بثالثة األََثافيِّ

بصخرة الجبل، أي بمشكلة عظيمة. 

أث�ل: التَّْأثِيل: علم ُيعنَى بَأنس�اب الكلمات 
وه�و  تاريخي�ًا،  والمعن�ى  اللف�ظ  وتط�ور 

»اإليُتُمولوجيا«. 

َيْأَثُم فهو آثٌِم: اقترف ذنبًا.   َأثَِم 

: أوُل ِش�ْبٍر من األمعاء الدقيقة  االْثنَا َعَش�ِريُّ
بعد المعدة، اسمه بالالتينية يعني »اثنْي َعَشَر 

ُة: مذهب إسالمي.  إِصبعًا«. / االثنا َعَشِريَّ

آثوريون. اآلُثوِريُّون: من مس�يحيي العراق، 
وهم من النس�اطرة معتق�دًا وكانوا يتكلمون 
اآلرامية، وأطلق عليهم المطران آدي ش�ير، 
وه�و لغ�وي بارز اقتبس�نا م�ن علمه م�رارًا 
ف�ي هذا الكتاب، اس�م اآلثوريي�ن قبل نحو 
مئ�ة عام. واآلش�وريُّون، بالش�ين: أصحاب 

حضارة سادت ثم بادت قبل المسيحية.

َأثِين�ا. ننطقها بإش�باع الي�اء لتقترب أكثر من 
بن�ا اس�م ابنها  الَج�ْرِس العرب�ي. وِقْدم�ًا عرَّ

سوكراتايس إلى سقراط.

ْثرى. اٌص: ُكمَّ إِجَّ

َج النطق بالحكم غضب الشارع(.  أجج. )َأجَّ
�ُج« كلمة مفيدة يمكنها أن تحل محل  »يؤجِّ

تعبير »يثير المشاعر« المستهلك. 

ُرها: أسَكَن فيها آَخِرين  َة ُيَؤجِّ قَّ َر الشَّ أجر. َأجَّ
مقابل َأْجر. اسَتْأَجر: اكترى، استخدم مقابَل 
دْف�ِع م�ال. دفَع الرج�ُل َأْج�َر العامل، ودفع 

ُأْجَرَة البيت أو إِيَجاَره.  

ٌة: ُطوٌب وُطوَبٌة. ، والمفرد آُجرَّ آُجرٌّ

لقواع�د  مختص�ر  ومي�ة:  اآلُجرُّ وِميَّ�ة.  آُجرُّ
وَم المغربي، وغدت  النحو وضعه ابن آُج�رُّ
اآلجرومية اسمًا لكل مختصر نْحوي، حتى 
ى رفاعة الطهطاوي ملخص النحو  لقد س�مَّ

الفرنسي باآلجرومية. 

َأَحد. )هذا أحد الموضوعات، وهذه إحدى 
القص�ص(، تذكير وتأنيث »أحد« يتبع مفرد 
الكلمة الالحقة. نقول: )المشاركون إِْحدى 
وعش�رون امرأًة، وواحٌد وعش�رون رجاًل(. 
/ )دخلن�ا غرف�ة التحقي�ق واح�دًا واح�دًا(، 

واحدًا واحدًا: حاٌل من كلمتين.

األَْحَساء: منطقة في السعودية. 
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ة. )كان  أخ�ا. أ( )األُخ( ليس�ت عليه�ا ش�دَّ
األُخ األكب�ر أخ�ًا وأبًا في آن معًا(. ب( أخو 
تأت�ي بمعنى صاحب )إنه أخو إبل وش�اء(، 
وبمعنى »منتس�ب إلى« )يا أخا اليمن(. ج( 
إِْخوٌة ألقارب ال�دم، وإِْخَواٌن  األُخ جمعه�ا 

لألصدقاء. 

أخذ. نقول أَخَذ بعين االعتبار، أو وضع في 
اعتب�اره، وال نقول »وضع بعي�ن االعتبار«. 
/ عبارت�ا: »أخ�ذ الطائرة«، و»أخ�ذ حمامًا« 
نقل ببغائي، وَأعَرُب منهما )ركب الطائرة(، 
�ُلطاُت  السُّ )اتَّخَذِت  (. / اتَّخ�َذ:  و)اس�تحمَّ
الح�ادَث ذريع�ًة(، »اتَّخذ« يمك�ن أن تأخذ 

مفعولين.

أخر. آَخُر: مختِلٌف. هذا شيٌء آَخُر، وشيئاِن 
ُأْخَرَياِن  آَخ�راِن، وقضي�ة أخ�رى وقضيت�ان 
وقضاي�ا ُأخرى أو ُأَخ�ُر أو ُأْخَرَياٌت./ آِخٌر: 
ولي�س  )وأخي�رًا  / عب�ارة:  ل.  َأوَّ عك�س 
ف�الن  اس�م  أن  أي  فالن�ًا..(  أش�ُكُر  آِخ�رًا 
ورد متأخ�رًا ولك�ن قيمت�ه ليس�ت متأخرة، 
االس�تعاضة  ويمك�ن  مترجم�ة،  والعب�ارة 
عنه�ا بعب�ارة أخ�رى ألنها اهت�رأت، يمكن 
الق�ول: )وختام�ًا، والخت�ام مس�ك(، وهذا 
ويمك�ن  أيض�ًا،  الش�يء  بع�ض  مس�تهلك 
القول: )وأش�كر في الخت�ام، والختام خير، 
فالن�ًا..(. / )ف�ي ربيِع اآلِخِر نس�افر(، )في 
ُجم�ادى اآلِخ�َرِة نس�افر(، ه�ذا أفص�ح من 
»ربي�ع الثان�ي، وجم�ادى الثاني�ة«./ ُينصح 
ف�ي اإلعالم باس�تخدام كلمة »أحدث« بدل 

»آِخ�ر« ف�ي عب�ارة كه�ذه: )كان الوزي�ر قد 
أعل�ن في َأْحَدِث تصريح له أن س�عر الخبز 
ل�ن يرتفع(، فلو قلن�ا: »في آخر تصريح له« 
لتوه�م الس�امع أن�ه أقيل أو م�ات بعد ذلك 
رًا: منذ م�دة قريبة، و)في  التصري�ح./ ُمؤخَّ
�ا التعبير القديم  األي�ام القليلة الماضية(. أمِّ
فهو »بَِأَخَرٍة«: )علمنا أن المش�كلة قد ُحلَّت 
بَِأَخ�َرٍة( أي من�ذ مدة قريبة، وبعد ش�يء من 
رًا الحديثة أقرب إلى المتلقي  اإلبطاء. ومؤخَّ
المعاصر. / َأخيٌر، وَأخيرٌة، )الدرس األخير 
ُر  صع�ب، والس�اعة األخيرة ممل�ة(./ ُمَؤخَّ
�داق: ما يكتب في عقد الزواج للزوجة  الصَّ
�رة  وال يدف�ع إال بم�وت أو ط�الق. / ُمَؤخَّ
�رة الش�خص، بفتح�ة على  الجي�ش، وُمَؤخَّ

الخاء. 

َأْخَطُب�وٌط، بفت�ح الهمزة: حي�وان بحري له 
ثماني أذرع. 

إَِداٌم: َغُم�وس الُخب�َزِة م�ن زي�ت أو خل أو 
جبن. و»إِداُم« بلدة هولندية اشتهرت بصنع 

هذا النوع األخير من اإِلدام.    

أدب. َمْأُدَب�ة: وليم�ة، وَعِزيَم�ة، ألنك تعِزُم 
ُد عليه�م أن يحضروا.  عل�ى القوم أي ُتَش�دِّ
ام،  ه الُحكَّ / »حمل�ة تأديبية« تعبير قديم صكَّ

وال مكان له في اإلعالم الرصين. 

إِِدْنَب�َرة. عاصم�ة س�كوتلندا. تنط�ق بكس�ر 
الهم�زة م�ع اإلمال�ة، وبفتح�ة عل�ى الب�اء، 
فهك�ذا يلفظه�ا أهله�ا، وهم مثلن�ا يجعلون 
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النون ميمًا في هذه المواضع. 

إِِديسون. المخترع توماس إِديسون. توماس 
بالت�اء فهك�ذا ينطقونها، وإِديس�ون بكس�رة 
ممالة على الهمزة، والياء والواو مخطوفتان 

فكأننا نلفظها: إِِدُسن.

إذ. أ( ظ�رف مبن�ي على الس�كون، وتكس�ر 
« بع�ده: )ه�ذه معلوم�ة مهم�ة إْذ  هم�زة »إنَّ
إنها توفر جوابًا عن س�ؤالنا(. ب( تأتي »إْذ« 
ن�ة في ذيل الظ�روف: َيْومئ�ٍذ، وعندئٍذ،  منوَّ
عل�ى  يس�اعد  أس�لوب  إل�خ.  وس�اعتئٍذ، 

اإليجاز، وعليه رونق الفصاحة.  

َأِذَن يأَذُن إِْذنًا: س�مَح. / إِْذُن الس�فر جمعها 
ُأُذون الس�فر. / الِمْئَذَن�ُة والم�آِذُن ُيرَف�ُع ِمْن 
عليها األََذان. / وعند التكبير يضع المصلُّون 
ه�م وراء اآلَذان. / واآلِذُن: الحاِج�ُب أو  أُكفَّ

اب، والجمع َأَذَنٌة. الَبوَّ

إَِذْن. )ه�ا ق�د انتهين�ا، إَِذْن فلنذه�ْب مع�ًا(، 
د: »َوِدْدُت أن َأكوَي يَد من كتب  ق�ال الُمب�رِّ
إذن باألَلِ�ف«. ونح�ن نكتبها بالن�ون تفريقًا 
د المذيع الذي  لها عن إذا. ولو ش�هد المب�رِّ
يقول )إَِذْن( عند بدء كل سؤال، وعند نهاية 
كل تقري�ر، وعند تودي�ع كل ضيف، البتدع 

عقوبة أشد.

إْرب: عضٌو. )أقَس�َم َلُيقطِّعنَّه إِْربًا إِْربًا(، أي 
عضوًا عض�وًا. / الَم�ْأَرُب: الغاية، والجمع 

مآرُب. 

ة: بئ�ر في واد، يخرج  ارتوازي�ة. بئ�ر ُأرُتواِزيَّ
ة. ُنِس�َبْت إل�ى منطقة  منه�ا الماء ب�ال ِمَضخَّ

َأْرْتَوا بفرنسا.

ُأْرُثوُذْكِس�ّي. األرثوُذكِسيَُّة: مذهب مسيحي 
منتش�ر في بالد العرب وفي أوروبا الشرقية 

واليونان والبلقان وروسيا وشرق إفريقيا. 

َخ  َخ الرسالة: وضع عليها تاريخًا. َأرَّ أرخ. َأرَّ
للَحَم�الت الصليبية: كت�ب أحداثها. تاريخ 
الرسالة: الزمن المذكور فيها. وللمسعودي 
كت�اب مه�م ف�ي تاري�خ الع�رب. والتاريخ 
/ )عل�م  الهج�ري.  والتاري�خ  المي�الدي، 

التاريخ(، و)علم التأريخ( صحيحتان.  

: من الحبوب.  زُّ ، أو الرُّ أرز. األُْرُز، أو األَُرزُّ
/ األَْرُز: شجر لبنان المشهور. 

َأِرس�ُتقراطي: من عائل�ة مالكين ذات ماٍض 
الرواي�ات  م�ن  الكلم�ة  وعرفن�ا  إقطاع�ي. 
المترجمة، وف�ي مجتمعاتنا هناك  األجنبي�ة 
ٌك وَأثرياء وموس�رون وأبن�اء عائالت،  ُم�الَّ
إل�خ. فنحن نس�تعمل كلمة »أرس�تقراطية« 
ع�ن  نتح�دث  وعندم�ا  لمجتمعاته�ا، 
مجتمعاتن�ا ف�ي الماض�ي والحاض�ر فنحن 

نستعمل كلماتنا. 

أرش. األَْرُش: ِدَي�ُة الَج�ْرِح غي�ِر المس�بب 
للموت. 

أرض. أ( أراضَي وأراٍض: )صادر المحتلون 
أراضَي واسعًة(، أراضَي هنا منصوبة بالفتحة 
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وه�ي مفع�ول به. وفي حالت�ي الرفع والجر 
أراٍض(، )تقع البلدة  نقول »أراٍض«: )ه�ذه 
أرِض–أرٍض:  ب(  س�هلية(.  أراٍض  عل�ى 
أرِض–أرٍض  صواري�َخ  الق�وات  )أطلق�ت 
عل�ى المدينة(، )هذه صواري�ُخ أرِض–جٍو 
متط�ورٌة(، مض�اف إليه + مض�اف إليه. ج( 
ت�أكل الخش�ب والورق.  األََرَض�ُة: حش�رة 
لغ�ة  ع�ن  مأخ�وذة  األْرِضي–َش�ْوِكي:  د( 
أجنبية »آرتيش�وك«، وه�ذه بدورها مأخوذة 
ع�ن الُخْرُش�وف العربي�ة، بحس�ب قاموس 

أكسفورد التاريخي، ط 1989.

َأَرَقًا، فهو َأِرٌق: جفاه النوم.  َيْأَرُق  َأِرَق 

األََراُك: ش�جر المس�اويك، والشجرة  أرك. 
الكبي�رة،  الكنب�ة  األَِريَك�ة:  َأراَك�ٌة./  من�ه 

والجمع َأراِئك. 

َيْح�ُرُق  )ف�الن  والتعبي�ر  ِض�ْرس.  أي  إِْرٌم: 
]انظ�ر  أضراس�ه.  يُح�كُّ  أي  َغْيظ�ًا(  َم  األُرَّ
َحَرق[ / األَُروَمة: األصل الطيب. واألَُرومة 
ما يبقى من الشجرة في األرض بعد قطعها. 
وقيل للمرأة القادرة الواس�عة الحيلة ُأْرِميَّة، 

ُقْرِميَّة.   وابتغوا التفاصح فوِهموا وقالوا 

أرمن. األَْرَمُن: يعيش�ون في بالد الشام وفي 
 . تركيا، وفي بالدهم أرمينيا. والواحد َأْرَمنِيٌّ

نقول: الرئيس األَْرَمنِي، والقضية األَرمنيَّة.

َأْرَن�ٌب وَأرانِ�ُب: مذكر ومؤن�ث. / األَْرَنَبُة: 
طرف األنف. 

َأْرَيِحيَّة. األريحيَُّة: اهتزاز الكريم للمعروف. 
َث  وف�ي االس�تعمال الحديث نق�ول: )تحدَّ

ط.  إليَّ بأرَيحيَّة( أي بتبسُّ

الرص�اص  ص�وت  األَزي�ُز:  َأزي�زًا.  َيِئ�زُّ  َأزَّ 
والطائرات، وكل صوت يشبه إِزز. 

إَِزاٌر، والجم�ع ُأُزر: ث�وب ُيَلفُّ من الخصر 
فنازالً، يلَبس�ه الرجال في اليمن وإندونيسيا 
وماليزيا وسكوتلندا، والنساء في بقية الدنيا. 
اإلزار كلمة مالئمة بدل تنورة وجيبة، وبدل 
ُحرِجيَّة وَوْزَرة. / اِئتَزَر: لبس إزارًا. والِمْئَزر 

كاإلزار.

َأِزَف ي�ْأَزُف، دن�ا وقُت�ه: )أِزَف االمتح�اُن(. 
اآلِزَفة: يوم القيامة.  

أزق. َمْأِزٌق، بكسر الزاي: ورطة. 

أزل. األََزُل: الالمتناهي في الِقَدم، وعكسها 
ْرَمدي: القديم منذ األزل والذي  األََبد. والسَّ

لن ينتهي أبدًا. 

أزم. َأْزَم�ٌة وَأَزماٌت: مش�كلة صعبة. الكلمة 
الت�ي ف�ي أوله�ا فتح�ة تجمع جم�ع مؤنث 
س�المًا بفتح�ة أخ�رى على الح�رف الثاني. 

]راجع القاعدة تحت »جمع«[. 

إِْزمي�ٌل َأَزاِمي�ُل: حديدة ُيحَفر بها الخش�ب، 
وُيَدقُّ الحجر.

آس. اآلُس: ورقة لعب تحمل الرقم واحد. 
حوه�ا  وفصَّ روماني�ة،  عمل�ة  اآلس  أص�ل 

واِهمين فقالوا: »الَقّص«. 
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َن.  ى، وهوَّ آس�ا. آَسى ُيَؤاس�ي ُمَؤاَس�اًة: عزَّ
ُيواس�ي  واس�ى  فنق�ول:  الهم�زة  ُل  وتس�هَّ

ُمواَساة.  

ى به:  أس�ا. َأِسَي َيْأَس�ى فهو آٍس: حزن. َتَأسَّ
المْأَساة: المصيبة، وهي التمثيلية  اقتدى به. 
ذات النهاية المحزنة، »التراجيديا«. والوَضُع 
. / يجدر باإلعالمي أالَّ  َمْأَس�ِويٌّ وَمْأَس�اِويٌّ
ِع، وأن  يصف الحدث بالمأس�اِويِّ أو المروِّ
يتنبَّ�ه إلى مس�ألة حش�د النع�وت، فخير من 
ي  النعت تقديم معلومات َيعِرُف منها المتلقِّ
حج�م الح�ادث؛ واطِّ�راُح النع�وت س�واء 
ف�ي الخب�ر، أم ف�ي التقرير، أم ف�ي الوثائقي 

الطويل يسهم في تعزيز الجدية والدقة.  

ِج�ه، الجمع  اِْس�َتاٌد، ملع�ب الك�رة م�ع مدرَّ
اْس�َتاَدات. يج�وز ف�ي درج ال�كالم نطقه�ا 
كم�ا يل�ي: »ف�ي لِْس�تاد« أو »في اإِلْس�تاد«، 
ومن أطاق تالُحَق الس�واكن على لسانه قال 
تاد«؛ وخير من هذا كله: )في الملعب(.   »فِّسْ

الجامع�ات  ف�ي  األس�تاذ  َأَس�اتَِذٌة:  ُأْس�َتاٌذ، 
لق�ب علم�ي ف�وق الدكت�ور. تب�دأ درجات 
فاألس�تاذ  المس�اعد،  باألس�تاذ  ة  األُْس�َتاِذيَّ
المش�ارك، ث�م األس�تاذ، وبعده�ا األس�تاذ 
ز، ثم أس�تاذ الكرسي. ودرج األساتذة  المبرِّ
عل�ى الرم�ز ألنفس�هم ب�� )أد( أي األس�تاذ 
الدكتور. / األس�تاذ و»األس�طى« من غصن 
ُلغوي واحد. وكان توماس إِديسون وعباس 
العقاد وألفرد نوبل من األُْسَطَوات، فهم لم 

يدرسوا في الجامعات.. وال في الثانويات. 

إس�تانبول: بالس�ين والت�اء. حتى ل�و ُقرئت 
التفخي�م فهك�ذا تكتب إِس�تانبول،  ببع�ض 
وهك�ذا هي صورته�ا في ذاكرتن�ا البصرية. 
وه�ي  اآلس�تانة.  وريث�ة  ه�ي  إس�تانبول 
القسطنطينية التي كان اسمها قبلئٍذ بيزنطة.   

اس�تَِباَنٌة: نم�وذج ُيم�أل بمعلوم�ات لتغذي�ة 
بحث. ويس�تعملون لفظ »استبيان« ويجيزه 

بعضهم. ]انظر استمارة بعد أسطر[ 

ة، فالقرار  يتعلق بالرؤي�ة العامَّ  : إِْس�تِراتيِجيٌّ
اإلس�تراتيجي في مؤسسة يؤثر على مجمل 
نش�اطها ولوقت طوي�ل. اإلس�تراتيجيَّة في 
ة، بخ�الف التكيتيك  الح�رب: الخطة العامَّ
ال�ذي هو خطط مرحلية أو تحركات يقصد 

منها اإليهام.  

ونس�تعمل  التَّبعيَّ�ة.  ع�دم  حال�ة  اس�تقالل: 
ديغ�ول  فرنس�ا  )تميَّ�زت  اس�تِقالليَّة، 
مؤسس�تنا  ف�ي  )نتمت�ع  باالس�تقاللية(، 
باالس�تقاللية(، تمييزًا لها عن »االستقالل« 
بمعناه السياس�ي–التاريخي الذي يشير إلى 

تحرر البلد من السيطرة االستعمارية.  

اِْستَِماَرٌة: نموذج رسمي ُيمأل بالبيانات. 

اِسُتوديو، اسُتوديوهات، وقالوا استوْدُيوات: 
مكان التصوير أو تس�جيل الصوت، ومكان 
انظ�ر  ]لنُطقه�ا  التلف�زي واإلذاع�ي.  الب�ث 

»استاد«[
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وَأس�اتُِن.  أْس�توناٌت  وجمعه�ا  َأْس�ُتون، 
األْسُتون، وتنطق »َأْسُتن«: كتابة على شاشة 
التلف�از تحم�ل اس�م المتح�دث ووصف�ه، 
وق�د تحم�ل ملخص�ات متتالية لم�ا يجري 
إخباري�ة.  تغطي�ة  أو  مؤتم�ر صحف�ي،  ف�ي 
افِد،  وق�د يحس�ن التعبير ع�ن األس�تون بالرَّ
وافِ�د، فالكتابة على الشاش�ة  واألس�اتن بالرَّ
راف�د تعبي�ري يزي�د م�ن كثاف�ة المعلومات 

المقدمة للمشاهد. 

َأَس�َر َيْأِسُر، بكسر السين، جنديًا: اعَتَقَله في 
ح�رب، فهو آِس�ٌر والمعتقل َأِس�ير. وعبارة 
»أسير حرب« فيها حشو ناِشٌئ عن الترجمة 
الببغائي�ة ع�ن اإلنجليزية، فعندهم يس�مون 
األس�ير »س�جين الحرب«، وكلمة )أس�ير( 
العربية تسد مسدَّ َتْينَِك الكلمتين. / األُْسَرة: 

ة أو األَُسِريَّة.  العائلة، والروابط األُْسِريَّ

إِْسَرائيُل، اسٌم آخُر ليعقوَب عليه السالم. 

َست.  َست المدرس�ة، وجاز َتَأسَّ أس�س. ُأسِّ
/ القانون األساسي = الدستور.

إِْس�َطْبل، إِْس�َطْبالت: مكان مبيت الدواب، 
وال سيما الخيول. 

قديم�ة  آل�ة  َأْس�ُطْرالباٌت:  َأْس�ُطْرالٌب، 
استعملها الفلكيون والبحارة.

هندس�ي،  مجس�م  ُأْس�ُطواناٌت:  ُأْس�ُطَواَنٌة، 
ُأس�طوانة  عم�ود طرف�اه دائرت�ان. / كان�ت 
الحاك�ي، أي البي�ك أب، أي الفونوغراف، 

ألول عهده�ا عل�ى هيئٍة أس�طوانية كبرميل 
اس�مها  وظ�ل  قرص�ًا،  غ�دت  ث�م  صغي�ر، 
أس�طوانة. / األس�طوانة: عم�ود المس�جد، 
وص�ار يطلق عل�ى العلماء الذي�ن يتخذون 
المس�جد  أس�طوانات  عن�د  مجالس�هم 
المش�روخة: كالم  األََس�اطِين. / األُسطوانة 
الحاك�ي  يك�رره  ال�ذي  كالمقط�ع  مك�رور 
ه�ذه  )مِللن�ا  األس�طوانة،  ف�ي  لخ�دٍش 
األسطوانة المشروخة عن إنجازات النظام(.    

َأِسَف َيْأَس�ُف: حزن وندم. وأنا آَسُف اليوم 
على ما فاتني، فأنا آِس�ٌف. ويا َلأْلََسِف. ويا 

َأَسَفا، بغير تنوين. وواَأَسَفاُه.

تة. األسفلت: أرض الشارع الُمَزفَّ َأْسَفْلٌت، 

اإلس�َفنُْج: حيوان بحري، وإسفنج  إِْسَفنٌْج، 
نس�يج  نس�تعمله  ال�ذي  والحم�ام  المطب�خ 

لدائنيُّ صناعي.

. إْسَكاٌف: صانع أحذية. ال إِْسَكافِيٌّ

اإِلْسكِيُمو: شعب المناطق المتجمدة.

اس�م. أ( ق�د َينِص�ُب اس�ُم الفاع�ل مفعوالً 
ب�ه: )كان الحزُب رافض�ًا العرَض(. ب( قد 
َيرفع اس�ُم المفعول نائب فاعل: )المطلوُب 
الم�كان مش�تق  اس�ُم  ج(  التس�لُح(.  عمُل�ه 
م�ن المض�ارع، ويأخ�ذ كس�رته: )يعِرُض– 
َمعِرٌض/ يجِلُس – مجِلٌس(. وس�وى ذلك 
فليس الس�م المكان إالَّ الفتحة: )يس�َبُح – 
مسَبٌح/ يهُجُر – مهَجٌر(. د( أسماٌء: )تتردد 
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أس�ماٌء جديدة لش�غل المناصب المتاحة(، 
أس�ماٌء منصرف�ة، وهمزته�ا األول�ى هم�زة 
قط�ع تقرأ وتكتب. ه�( اس�م: )محمد أكثُر 
اس�ٍم ش�يوعًا ف�ي العال�م(، »اس�م« تكت�ب 
بغير همزة. فإذا أتت كلمة »اس�م« في بداية 
الجمل�ة ف�ال بدَّ من نط�ق هم�زة لكنها، في 
كل األحوال، ال ُتكتب. / االس�م الوظيفي: 
ا  اس�م الوظيف�ة التي يش�غلها الموظف، وأمَّ
ى الوظيف�ي فهو ش�خص الموظف  الُمَس�مَّ
ى الوظيف�ي  نفس�ه، غي�ر أن عب�ارة ال�ُمس�مَّ
درج�ت إلى حدٍّ صعب مع�ه العدول عنها. 
/ اس�م. الب�دء باالس�م ال بالفعل ش�ائع في 
تظه�ر  فعندم�ا  الصناع�ة.  لطبيع�ة  التلف�زة 
ص�ورة الرئي�س ال يمك�ن أن يق�ول الن�ص 
»تالحق الفضائح المالية والجنس�ية الرئيس 
الفالن�ي منذ..« ب�ل ال بد من اس�م الرئيس 
فورًا م�ع صورته: )الرئيس الفالني يتعرض 
لك�ذا..(. وقد أباح لنا النحاة القدامى البدء 
باس�م خالفًا للخرافة التي طالما تمسك بها 

أهل »قل وال تقل«.

َأْس�َمنٌْت: مس�حوق يتحول إلى ِمالط قوي 
عندما يجّف.   

َأِس�َن الماُء َيْأَس�ُن فهو آِس�ٌن: أصبح ذا لون 
وطع�م ورائح�ة، وال كذلك الم�اء الصالح 

للشرب.

آس�يا: كب�رى الق�ارات. ككثي�ر من أس�ماء 
األماك�ن يلتق�ي في آس�يا س�اكنان، فهنا قد 

يختار المرء كسر السين.

َأِس�يل، الخ�د األس�يل: الطوي�ل. ف�إن كان 
دًا ومكتنزًا فه�ذا أجود له، غير  ناعم�ًا وم�ورَّ

أن األسيل هو الطويل فحسب. 

الس�ين: مؤلف  بفت�ح   ، �ُيوطِيُّ السَّ أس�يوط. 
مص�ري ل�ه س�بعمئة كت�اب، وينتس�ب إلى 

أسيوط ألن جده بنى فيها مسجدًا.

أو   ، األَْصَفَهانِ�يُّ الف�رِج  أب�و  أصفه�ان. 
: توف�ي عام 356 ه� بعد المتنبي  األَْصَبَهانِ�يُّ
بسنتين، ولم يورد له ذكرًا في كتابه األغاني. 
ل القديم. فأما الجاحظ فقد  كان مؤرخًا يبجِّ
ذك�ر في كتب�ه معاصريه كأبي ن�واس، وذكر 
نًا ش�عَرهم  من هم أصغر منه كأبي تمام مثمِّ
عالي�ًا غي�َر عابِ�ٍئ بِحجاب المعاَص�َرة. كان 

أديبًا. 

أص�ل. األصيل: ذو األصل الطيب ش�خصًا 
: المنتم�ي إلى الوضع  أم فرس�ًا. واألصل�يُّ
القديم، فالسعر األصليُّ هو القديم، والعطر 
الً قب�ل التزوي�ر.  األصل�ي ه�و م�ا ُأنت�ج أوَّ
األص�ول  عل�ى  المحاف�ظ   : / األُُصولِ�يُّ
ا رفضًا  �ا طلبًا لما هو قوي�م، وإمَّ القديم�ة إمَّ
لم�ا هو جدي�د. ويمك�ن اس�تعمال الكلمة 
ف�ي اإلع�الم على نيَّة الحياد، فإن اس�تقبلها 
�ًا أو مدحًا  �ون عل�ى أنه�ا تحم�ل ذمَّ المتلقُّ
وجب العدول عنها. ]انظر وصم[ / أصول 
الدي�ن: ركائزه من عبادة وإيمان وإحس�ان. 
الخمس�ة:  اإلس�الم  أركان  يتضم�ن  وه�ذا 
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الش�هادة والصالة والص�وم والزكاة والحج 
بالل�ه ومالئكت�ه  واإليم�ان  اس�تطاع؛  لم�ن 
وكتب�ه ورس�له والي�وم اآلخر والق�در خيره 
واألقربي�ن  للوالدي�ن  واإلحس�ان  وش�ره؛ 
وإخوة الدين. وجعل بعض العلماء اإلمامة 
أص�اًل. وق�د تتف�اوت المذاهب فيم�ا تعده 
أص�اًل وما تع�ده فرع�ًا كالجه�اد. / أصول 
الفقه: من العلوم الش�رعية، ويدُرس طريقة 
والس�نة،  الق�رآن  م�ن  األح�كام  اس�تنباط 
وباس�تخدام القياس واإلجم�اع واالجتهاد. 
فالفقي�ه يص�در فت�اواه في ش�تى المجاالت 
واألحوال ويدون اجتهاداته، فهذا هو فقهه، 
نق�ول فقه أبي حنيفة مثاًل، فأما أصول الفقه 
فتعني النظر الش�امل إلى طرق اس�تخالص 
السياس�ي: محاولة  / االس�تِْئصال  الفتاوى. 
ب�كل  أو  ببع�ض  الخص�وم  م�ن  التخل�ص 
وس�جنهم،  بقتله�م،  التالي�ة:  األس�اليب 
الش�خصية والسياس�ية،  وتش�ويه س�معتهم 
وحظ�ر أحزابه�م وتنظيماته�م، ومنعهم من 
إب�داء ال�رأي، وإجباره�م على ق�ول وفعل 
م�ا ال يؤمن�ون به ترغيبًا وترهيبًا، وممارس�ة 
غس�ل الدماغ عليهم. االس�تئصال السياسي 
أعل�ى درجات اإلقصاء، وق�د أثبت نجاحه 
ف�ي بل�دان عربي�ة وأجنبي�ة كثي�رة. ] انظ�ر 
اإلقص�اء في »قص�ا«، واجتث�اث البعث في 

»جّث«[  

�ارٌة  َفخَّ ة:  َش�دَّ بغي�ر  األَِصي�ُص،  َأِصي�ٌص. 
ُيس�تنبت فيه�ا َصبَّ�ار الزين�ة والزه�ور. فأما 

الياس�مين  )باإلنجليزي�ة  ال�ُمَكبَّ�س  الُف�لُّ 
س�امباك(  ياس�مينوم  وبالالتيني�ة  العرب�ي، 
فَينص�ح المجرب�ون بزراعته في أصيص من 

ار. َتنٍَك ال َفخَّ

أط�ر. اإلط�ار: ما أحاط بالش�يء م�ن برواٍز 
مفاهي�م  يض�م  نظ�ام  أو  بص�ورة،  يحي�ط 
ومب�ادئ، إل�خ. وفي الجم�ع نق�ول: األُُطُر 
التنظيمي�ة، وإَِط�اَراُت س�يارات. / االتف�اُق 
اإِلَطاُر: اتفاق على خطوط عريضة مع إرجاء 
التفاصيل لمفاوضات الحقة. والعبارة على 
ته، فكأنك تقول  أسلوب وصف الشيء بمادَّ
»االتف�اق ال�ذي ه�و إط�ار«. ]انظر الس�كة 

الحديد في »حّد«[ 

أطل�س. األطلُس: كتاب الخرائط. المحيط 
، ال »األطلنط�ي«: يفص�ل أوروبا  األَْطَلِس�يُّ
وإفريقي�ا عن األَِميِرَكَتْي�ن. ولحلف معاهدة 
ش�مال األطلس�ي ُيكتَف�ى إعالمي�ًا ب� حلف 
األطلس�ي، أو النيتو. ودرجت )النيتو( ألنها 
مختصرة وعالمية، وتكتب اآلن بالياء مراعاة 

لنطقها، وقلَّ رسمها باأللف »الناتو«.

َأغلبي�ة: أكثرية. ]أن�واع األغلبيات سياس�يًا 
تحت »غلب«[ 

)المؤتم�ر  العربي�ة:  الصيغ�ة  أفروآس�يوي: 
اإلفريقي–اآلسيوي(. 

ة. وإِْفريِقيَُّة، في  إِْفريِقيا، بكس�ر الهمزة: القارَّ
تاريخنا: تونس. 
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ُأُف�ٌق: الج�زء م�ن الج�وَّ ال�ذي يب�دو للعين 
مالصقًا لألرض. ويجيء في الش�عر خاصة 
اآلَف�اق:  اُذ  / ُش�ذَّ الف�اء.  بس�كون  »األُْف�ق« 
ُخلع�اُء تل�وُح ش�خوُصهم، ف�ي الصحارى 
دًة بقطع  والجبال، مرتسمة على األُُفق متوعِّ

الطريق وسلب المتاع. 

َأَف�َل َيْأُف�ُل ُأف�والً: غ�اب النج�م. َأَفل نجم 
الفنان: انطفأت شهرته.  

تلميذ س�قراط.  الف�اء:  َأْفالُط�ون، بس�كون 
الُح�بُّ األفالطون�ي: الع�ذري. ]انظ�ر ف�ي 

حّب[

إِقلي�م: منطق�ة جغرافية، أو إداري�ة. / المياه 
األم�م  بحس�ب  تمت�د،  للدول�ة:  اإِلقليمي�ة 
كيلومت�ٍر   22,2 إل�ى   ،1982 ع�ام  المتح�دة 
داخ�ل البح�ر. وُيس�مح فيها بعب�ور قوارب 
األجنبي�ة  الحربي�ة  الس�فن  وحت�ى  الصي�د 
»عب�ورًا بريئ�ًا«. / النَّْزَع�ة اإِلقليمي�ة: اعتزاز 
الواح�دة،  الدول�ة  ضم�ن  بإقليمه�م  ق�وم 
وتب�ادل المناف�ع فيم�ا بين أه�ل اإلقليم بما 
يجحف بمبدأ التس�اوي أمام القانون. وهي 

النزعة ال�َمناطِِقيَّة.  

ُأْقنُ�وٌم، والجمع َأقانيُم: أحد أركان الثالوث 
المقدس في الالهوت المسيحي. 

�د فعاًل فهذا  أك�د. إذا كان السياس�ي ق�د أكَّ
ه�ذا، وإالَّ فكلمة )قال( ه�ي الفضلى مهما 
تك�ررت. / التوكيد: كلمات التوكيد األكثر 

استعماالً: )نفسه، عينه، جميعه، كله، ذاته(. 
وتأخ�ذ كلم�ة التوكي�د حك�م م�ا قبلها )في 
المؤتمِر نفِس�ه ُأعلن االنش�قاق(. وال تكون 
إال  إعرابه�ا،  ف�ي  توكي�دًا،  الكلم�ات  ه�ذه 
وبذيلها ضمير، فإن عدمته ُأعربت بحس�ب 

مواقعها. 

ب  ُأْكُس�ِجين: عنصر غازي. واألُْكِسيد: مركَّ
كيماوي دخل فيه األُْكُسِجين. 

َأَكَل، َيْأُكُل َأْكاًل: تناول طعامًا. / تعبير »َأكَل 
الده�ر عليه وش�رب« ق�د أكل الده�ر عليه 
وش�رب، ويستحسن تجنبه ألنه غدا َرْوسمًا 

أي إكليشيهًا. 

»وراء  تعبي�ر:  َأَك�ٌم.  والجم�ع   ، َت�لٌّ َأَكَم�ٌة: 
األكم�ة م�ا وراءه�ا«، بمعنى أن ثم�ة ما هو 

خفي وخطير، تعبير مستهلك. 

َأال = أْن ال. كلتاهما صحيحة. 

وم�ا  )حاول�ت،  وتوان�ى.  �َر  َقصَّ َيْأُل�و:  َأال 
تحصي�ل  ف�ي  ُجه�دًا  َي�ْأُل  )ل�م  َأَل�ْوُت(، 

اإليجارات المتراكمة(.

« ح�رف اس�تثناء. إذا أمك�ن وضع  إاِل. »إالَّ
« كان ما بعدها  كلمة »َأستثني« بدالً من »إالَّ
منصوب�ًا: )كلهم موافقون إال ثالثًة(، بمعنى 
« يسد  »َأس�تثنِي ثالثًة«. وإذا كان ما بعد »إالَّ
الحاج�ة إلى فاعل أو مفعول ُأعِرب كذلك: 
)ل�م يأت إاِلَّ عامٌل واحد(، )لم نش�اهْد إاِلَّ 

ة(.   بعَض المارَّ
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األُل�ى  عل�ى  )س�الم  الذي�ن،  األَُل�ى:  ُأال. 
ْوا(.  أخلُصوا وضحَّ

ع�ن  أمتن�ع  أن  )آَلْي�ُت  أْقَس�َم،  آَل�ى:  آال. 
التدخين(. / آاَلٌء: نَِعٌم.

َض.  ُب تْألِيبًا: َحرَّ ُيَؤلِّ َألََّب 

ألبينو: أمهق. ]انظر تحت مهق[

آل�ة. األوزان القياس�ية الس�م اآلل�ة ثالث�ة: 
ِمفَع�ل )ِمنجل، وِمح�ّك(، وِمفعال )ِمفتاح، 
وِممح�اة(.  )ِمس�َطرة،  وِمفَعَل�ة  وِمنش�ار(، 
/ نق�ول آَل�ة موس�يقية، ولي�س ف�ي العربي�ة 
»أداة« موسيقية. / الكتيبة ال�ُمَؤلََّلة: المكونة 
ع�ات، بخ�الف  م�ن آليَّ�اٍت، دباب�ات ومدرَّ

كتيبة المشاة.

األَْلْت�راس، عموم�ًا: مش�جعو ناد  ألت�راس. 
رياضي معي�ن، والكلمة من »ألترا فاناتيك« 
التي تعني المتشدد المهووس. / األْلْتراس، 
خصوص�ًا: مش�جعو الن�ادي األهل�ي لكرة 
الق�دم بمصر، وكان له�م دور مهم في ثورة 
البرازي�ل  ف�ي  َألْت�راس  وثم�ة   .2011 يناي�ر 

وغيرها. 

إلخ: مختصر »إلى آخره«. تسبقها في العادة 
فاصلة وتليها فاصلة أو نقطة. 

ال�ذي: كلم�ة مبهم�ة ال تت�م إال بِِصلتها. أ( 
)اللَذان واللذْي�ن/ اللَتان واللتْين/ والالئي 
واللوات�ي( ُتكت�ب جميعًا بالمي�ن، و)الذي 

والتي والذين( بالم واحدة. ب( خطأ شائع: 
»ها هو الرجل التي زوجته تعمل ممرضة«، 
هنا وجب وضع »الذي« وليس »التي« ألنها 
�ر. ج( الجملتان:  تصف م�ا قبلها وهو مذكَّ
المدين�ة..  تس�تعد  ال�ذي  الوق�ت  )ف�ي 
للمب�اراة(، و)ف�ي الوق�ت الذي تس�تعد فيه 
المدين�ة للمباراة( كلتاهم�ا صحيحة، وخير 
منهما )بينما تستعدُّ المدينة(. د( )أنت الذي 
تق�ول ذلك(،  يق�ول ذل�ك(، و)أنت ال�ذي 

كلتاهما صحيحة. 

الخ�رف  األْلْزَهاْيَم�ر:  م�رض  َأْلْزَهاْيَم�ر. 
صه األلماني ألويس  ال�َمَرضّي. أول من شخَّ
َأْلْتْس�َهاْيَمر ع�ام 1906. وَأْل في البداية جزء 
َف فال بد من َأٍل أخرى.      من الكلمة، فإن ُعرِّ

د. َألَِف�ُه: َأنَِس  َألِ�َف َيْأَل�ُف إِْلف�ًا وُأْلَفًة: تع�وَّ
ٌف.  ُأالَّ والجم�ع  الحبي�ب  واإِلْل�ُف:  ب�ه. 
/ االْئتاِلف الحكومي: األحزاب المش�تركة 

في تشكيل الحكومة.   

ر،  َأْلٌف. األَْلُف: عش�ر مئ�ات. واأللف ُمذكَّ
ف�إن قال قائ�ل )خذ هذه األَل�ف( فقد عنى 
الدناني�ر. / »األل�وف« كثي�رة،  أو  الدراه�م 
و»اآلالف« قليلة؛ تقول )كلفتني هذه السيارة 
بضع�َة آالٍف من الجنيه�ات فقط(، وتقول: 
األُلوُف  )في الذك�رى األولى للثورة خ�رج 
إل�ى الش�ارع(. / َألَّ�َف ُيَؤلِّ�ُف: جم�ع مادة 
المعلومات  فال�ُمَؤلِّ�ف من يجم�ع  كت�اب. 
واألف�كار ويفحصها ويض�ع كتابًا يؤلف فيه 
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بي�ن المعلومات تْأليفًا، ككات�ب القاموس، 
�ا صاحب  ويق�ال ل�ه أيض�ًا ال�ُمَصنِّف. وأمَّ
ال  فكاتِ�ٌب  والمقال�ة  والمس�رحية  الرواي�ة 

مؤلف. 

ألفي�ة. األَْلِفيَّ�ُة األولى: األَْلُف س�نة األولى 
الثاني�ة:  المي�الدي، واأللفي�ة  التاري�خ  م�ن 
األلف س�نة الثانية، واأللفية الثالثة هي التي 
نح�ن في أولها. / ألِفيَُّة اب�ِن مالك: منظومة 

ُتها ألُف بيت وبيتان.  في النحو ِعدَّ

كهربائ�ي،  إِلِْكْترون�ي:  أو  إِلِْكُترون�ي، 
فالكهرباء في النظرية العلميَّة الش�ائعة سيل 
اإللكترونيات  واختصت  اإللكترونات،  من 
الكهربائية  بالحواس�يب، وظل�ت األجه�زة 
األخرى كهربائية. البريد اإللكتروني: البريد 

الحاسوبي، اإليميل.

َأْلَماس. األَْلَماُس: حجر كريم، والكلمة من 
أدم�اس اليوناني�ة أي الَعِصيُّ على الخدش. 
، غير أنهم قالوا: »اليوبيل  والنسبة األلماسيُّ

الماسي«، و»الفرقة الماسية«. 

َأُلِمنْيوم: معدن خفيف. 

إٰل�ه. اإلٰل�ه: ه�و الل�ه. / الله: لف�ظ الجاللة 
ينط�ق بتفخي�م الالم عندما تب�دأ الجملة به: 
)الل�ُه أكب�ر(، وعندم�ا تس�بقه ضم�ة: )هذا 
أم�ُر الله(، أو فتحة: )أطعنا أم�َر الله(؛ وأما 
إذا س�بقته كس�رة )هذا من عنِد الل�ه( فُتَرقَّق 
ال�الم. / إِٰلٌه: أحد المعبوِدين خصوصًا عند 

القدماء. / مؤنث اإِلَله في أساطير األقدمين 
إاَلَهٌة بإثبات األلف، والجمع لكليهما آلَِهٌة، 
)كان لقدماء اليونان إالَهٌة أو إٰلٌه لكل مظهر 
م�ن مظاه�ر الطبيعة، فما أكث�ر المظاهر وما 

كان أكثر اآللَِهة!( 

إل�ى: حرف جر ويكتب بهمزة. وإن وردت 
)إلي�ك( بمعن�ى »ُخ�ْذ« نَصبت مفع�والً به: 

نشرَة األخبار(.  )إليكم 

حت�ى  بريئ�ًا  يظ�ل  عط�ف  ح�رف  َأْم:  أم. 
يس�تعمله مذيع يريد اس�تعراض ما لديه من 
السياسي: »هل  المحلَل  معلومات، فيس�أل 
نج�ح المؤتم�ر، أم إِن�ه أدى فقط إلى بعض 
التق�ارب، أم إِن الفرق�اء ازدادوا تباعدًا كما 
ُيفهم من المؤتمر الصحفي لمندوب األمين 
العام ، أم إِنه من السابق ألوانه الحكم على 
نتائجه؟«. يحسن بالمذيع أن يفكر في سؤال 

من قبيل: )ما تقييمكم لنتائج المؤتمر؟(.

وللبش�ر  للحي�وان،  َه�ات:  وُأمَّ �ات  ُأمَّ ُأّم. 
َهات الكتب بمعنى  َه�ات فقط. ونق�ول أمَّ ُأمَّ

الكتب العظيمة.

ا بعَد حمِد الله  �ا َبْعُد: نختصر عب�ارة: )أمَّ أمَّ
ا بعُد،(  والص�الة على نبيِّ�ه..(، فنق�ول: )أمَّ
بضم دال »بعد«، تنبيهًا إلى أننا حذفنا شيئًا، 
وقطعناه�ا عن اإلضاف�ة. ]انظر »بعد«[ / ال 
ب�ّد م�ن الفاء ف�ي ج�واب »أّم�ا«، )أّما اآلن 

ُم إليكم فِلَم السهرة(. ف�نقدِّ
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ة. )أَم�ا وقد اعترفَت فلم  َأَما وقد: بغير ش�دَّ
َأُع�د ألوُمك(، )َأَم�ا والله ال أجُد للمال لذة 

في غربتي(.

إِْمبَِراُطور، ويمكن تس�كين الباء بعد الميم: 
ُة:  واإِلْمبِراُطوِريَّ َأَباطَِرٌة.  والجمع  إِْمْبَراُطور. 
القومي�ات.  المتع�ددة  الكبي�رة  الدول�ة 
وزال�ت إمبراطوريت�ان كبيرتان: النمس�اوية 
والعثماني�ة، بع�د الحرب العالمي�ة األولى؛ 
وزالت اإلمبِراطورية الس�وفييتية رسميًا عام 
1991. وقد درجنا على تسمية اإلمبراطورية 

العثماني�ة »الدولة العثمانية«، أس�وة بالدول 
اإلسالمية القديمة التي ضمت شعوبًا كثيرة.

َه بوجوب التنفيذ. / عبارة:  َأَمَر َيْأُمُر َأْمرًا: وجَّ
»مهم�ا َيُك�ْن م�ن َأم�ر«، عب�ارة مس�تهلكة، 
يزيده�ا قبح�ًا أن يس�تعملها مذي�ع لكس�ب 
الوق�ت، أو لمجادل�ة ضيف، أو إلس�كاته. 
/ َأَم�اَرٌة: عالمٌة، )كانت تب�دو عليه َأَماراُت 
اإلعي�اء(، واألَم�ارُة الدلي�ل غي�ر القطع�ي: 
)لق�د هاتفُت�ه فع�اًل، بَأَم�اَرِة أنن�ي م�ا زل�ت 
أحف�ظ الرقم(. / إِم�ارة: بل�د يحكمه أمير، 
واإلم�ارة منص�ب األمير. / ُأَم�َراُء الحرب: 
المتحاربة. / ال�ُمَؤاَمَرة:  الميليشيات  زعماء 
ال�ُمَؤاَمرة: اعتقاٌد  التدبير الخبيث. / نظري�ة 
بأنَّ وراء كل حدث تدبيرًا خفيًَّا. والمغالون 
في اإليمان بنظرية المؤامرة ينسجون خططًا 

وهمية يزعمون أنها وراء كل حدث. 

َأْمِس: ظرف يدل على اليوم الس�ابق. ُتكَسُر 

وه�ذا  بالوزي�ر(  أم�ِس  )اجتمعن�ا  ظرفيَّ�ًة: 
االس�تعمال الغال�ب ف�ي األخب�ار؛ وُتعَرُب 
فًة بأل أو باإلضافة: )األمُس كان زاهرًا،  معرَّ
فه�ل نقارن أمَس�نا بيومن�ا؟( / نق�ول لليوم 
ال�ذي س�بق األم�س: )أوَل أم�ِس(، ولليوم 
ِل أمِس(. وفي مدلول  َل أوَّ الذي س�بقه: )أوَّ
العب�ارة »أوَل م�ن أمِس« اضطراب فيما بين 
»وكأنَّ  ق�ال:  إذ  البحت�ري  زاده  المعاج�م، 
َل  اللق�اَء أوَل ِمْن َأْمِس.. َوَوْش�َك الِفراِق َأوَّ

َأْمِس«.

ُأمس�يَّة:  ي�اء  عل�ى  بش�دة  ش�عرية،  ُأْمِس�يٌَّة 
جلسة مس�ائية يلقي فيها الشاعر أو الشعراء 

شعرهم.

َأَم�َل َيْأُم�ُل َأَم�اًل: رَج�ا. )َأَمْل�ُت أن أنجح، 
ْلُت أن أنجح وأنت  وأن�ت َتْأُمُل أيض�ًا(، )َأمَّ
ُل أيضًا(، جملتان صحيحتان ذواتا معنى  ُتَؤمِّ
َلْتني الوزارة بمنحة: زرعْت في  واح�د. / َأمَّ
ْل�ُت في القضية: فحصُتها  نفس�ي أماًل. / تأمَّ
َرْوَس�ٌم  بعناي�ة. / عب�ارة »اآلم�ال واآلالم« 

مستهَلك.  

اعتَق�َد  بالل�ه:  ُأوم�ن  وأن�ا  ُيْؤِم�ُن،  آَم�َن 
ال�دكان فأهملَت،  ق./ )أِمنُتَك على  وص�دَّ
ن�ه: جعله أمينًا  ول�ن آَمنََك بع�د اليوم(. / َأمَّ
ن�ه: منح�ه األم�ان.  وَأمَّ أي حافظ�ًا لش�يء. 
وآَمنه من خ�وف: منحه الطمأنينة. / األمين 
الع�ام لألمم المتحدة: ه�و مدير هيئة األمم 
المتح�دة، ولم نع�د نقول الس�كرتير العام. 
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المكت�ب  ف�ي  الس�كرتيرة  نس�مي  ولعلن�ا 
»األمين�ة«؛ َأَوليس�ت األمين�َة عل�ى أس�راره 

ونقده الجاري؟

 ُأَموّي: )المس�جد األَُم�وّي..(، ُتضم همزُة 
ُأمميَّة =  األَُم�ويِّ على القي�اس. / ق�رارات 
قرارات َدْوليَّة: صادرة عن األمم المتحدة. 

َأِمي�َرال: ضاب�ط ف�ي س�الح البحري�ة يقابله 
. األمي�رال مأخوذة  الجن�رال في س�الح البرِّ

من »أمير البحر« العربية.

أمريكي�ا: إطالقه�ا  أمري�كا وال  ال  َأِمي�ِركا، 
على الواليات المتحدة جائز ما ُأمن اللبس، 
ولكنه ال يجوز الحديث عن »أميركا وكندا« 
مث�اًل. هن�ا نس�تعمل »الوالي�ات المتحدة«. 
/ أمي�ركا الالتينية: تش�مل أمي�ركا الجنوبية 
كلها وأميركا الوس�طى والمكس�يك وكوبا. 
ة:  / األَِميِرَكَت�اِن، واألَميِرَكَتْي�ِن، ب�دون ش�دَّ
أميركا الش�مالية والالتينية. ونقول: امرأتان 

َأِميِرِكيَّتاِن، وامرأتين أِميِرِكيََّتْين.   

ة على الميم: استِجْب يا رب.  آِمين، بال شدَّ

إْن. أ( شرطية: )إْن تنظْر للمسألة بعمق تجْد 
أنه�ا معقدة(، ب( نافي�ة غير عاملة: )إْن هم 
إال مرتِزق�ة(، ج( زائ�دة غي�ر عامل�ة )ما إْن 

ة(. وصَل حتى وقعت ُمشادَّ

 ، ، لكنَّ ، أنَّ . أ( ه�ا هي مع أخواته�ا: )إنَّ إنَّ
اس�مها  تنص�ب  (. وه�ي  لع�لَّ لي�َت،   ، كأنَّ
وترفع خبرها. ب( يكثر السهو عندما يتأخر 

ًا(. ج( تكس�ر  اس�مها: )إنَّ ف�ي األم�ر ش�كَّ
..(؛ وبعد إذ  هم�زة إنَّ بعد حيث )حي�ث إنَّ
..( و)يمكن  ..(؛ وبعد القول )قال إنَّ )إذ إنَّ
..(؛ وقد قال اللَُّغ�ويُّ الموريتاني  الق�وُل إنَّ
وٌد لفتاٍة أخطأت في همزة إنَّ بعد القول:  َعدُّ
ُه َيقوُل  )إنَّ بع�د القوِل فاكِس�ِرنَّها.. َكَق�ال إِنَّ
نًا في الَعُجِز بعَض اآلية: ﴿قالوا  إِنَّها(، مضمِّ
ُه يقوُل  ادُع لن�ا ربََّك ُيبيِّْن لنا م�ا لوُنها قاَل إِنَّ

إِنَّها بقرٌة صفراُء فاقٌع لوُنها.. ﴾. 

آن. اآلَن: ظرف زمان مبني على الفتح، )ِمن 
اآلَن فصاعدًا(.

َأَواٍن وآنَِيٌة.  إِناٌء: وعاٌء، وجمعها 

أن�ب. التَّْأنِي�ُب: التوبيخ. األَْنَب�ُج: المانغا أو 
المانغو.

ُأنُبوٌب، بضم الهمزة: خرطوم.

أنب�وب،  بينهم�ا  إبريق�ان  َأنابي�ُق:  إِْنبِي�ٌق، 
واإلنبيق جهاز الس�تخالص ماء الورد، وما 

إلى ذلك، بالتقطير.  

َأْنْثروُبولوجيا: علم اإلنسان. وضعه الغربيون 
ُسه  لدراسة الشعوب التي استعمروها، وتدرِّ
اليوم جامعات عربية كثيرة بحسب المناهج 
الغربي�ة، وفي أحيان كثيرة من كتب وضعها 
الغربيون، وربما باللغات األوروبية. وهناك 
الع�رب  ش�عوب  لدراس�ة  خص�ب  مج�ال 
دراس�ة أنثروبولوجيَّ�ة، من حي�ث عاداتهم، 
وطرائ�ق حياته�م، ووض�ع الم�رأة والرجل 
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والطفل في مجتمعاتهم؛ وإذا نظرْت دراسة 
كه�ذه إل�ى غير المأل�وف بوصف�ه نابعًا من 
ظ�روف اقتصادية أو تاريخية، ال بوصفه من 
الطرائف، فمن شأنها أن تنتج علمًا غزيرًا. 

تفرزه�ا  ٌة  م�ادَّ َأنزيم�ات:  والجم�ع  َأْنزي�م، 
الغدة، ولها وظيفة معينة. 

َأنِ�َس َيْأَنُس لحديث صديقه ُأْنس�ًا: اس�تراح 
وَهشَّ لحديثه. / آَنَس صديَقه ُيْؤانُِسُه إيناسًا 
عن�ه.  وخف�ف  وس�امره  حادث�ه  وُمَؤاَنَس�ًة: 
/ )آَن�َس م�ن صديقه تغيرًا( أي َش�َعَر. )لقد 
آنْس�ُت فيه شهامة( أي لمس�ت. / اسَتْأَنَس: 
استش�ار )أريد أن َأس�َتْأنَِس برأِيك في أمر(. 
وَأَوانِ�َس:  آنِس�اٍت  عل�ى  ُتجم�ع  / اآلنَِس�ة 
الس�يدة غير المتزوجة، وهي سيدة على كل 

حال، واألنسب أن تخاطب بالسيدة فالنة.

 : إِْنساٌن، وإِْنساَنٌة، وال جمع لهما. واألََناِسيُّ
البشر، وهم أيضًا النَّاُس. ونقول: )لقيت في 
القرية ُأَناس�ًا ل�م يركبوا طائ�رة قط(. / علم 

اإلنسان: انظر أنثروبولوجيا. 

ف�ي  الَبنِكْري�اس  يفرزه�ا  م�ادة  إِْنُس�ولين: 
الجسم. 

إِْنش = ُبوَصة = 2,54 سنتمتر.  

َأْنطاكِيَّ�ة: كان�ت مدينة َأنَطاِكيََّة كرس�يَّ علم 
وأدب. وف�ي زمننا ينطقونه�ا َأْنطاْكيا، وتقع 

حاليًا في تركيا.

َأنِ�َف َيْأَن�ُف َأَنَفًة: َتَرفََّع./ م�ات حْتَف َأْنِفه: 
على فراشه بال قتل وال حرق وال غرق. قال 
بِيدي إنهم توهموا أن روَح القتيل تخرج  الزَّ
من جراحه، وروَح ميت الفراش من أنفه مع 

آخر األنفاس، فلعله من هنا جاء التعبير. 

إِْنْفُلَوْن�زا: مرض فيروس�ي. يحس�ن تعريبها 
ى وإن تك�ن الحمى أعّم. وللتخلص  بالُحمَّ
م�ن التقاء الس�اكنين ج�از نطقه�ا إِْنِفْلَونزا. 
ولعل العامية قد أحسنت تعريبها إذ جعلتها 
فِْلَونزا، واشتقت منها الفعل َفْلَوَز ُيَفْلِوُز فهو 

ُمَفْلِوٌز. 

أن�ق. األَناَق�ة: حس�ن الهن�دام، وجاءتنا من 
النَّاَقة، فإذا اْس�َتنَْوَق الجمل فقد تشبَّه بُأنثاه. 

آَنُق من فالن: أكثر أناقًة.  نقول فالٌن 

بين  أه�ب. )كنَّا على ُأْهَبِة الس�فر(: كنا متَأهِّ
أي مس�تعدين له. ونقول: )نح�ن على ُأْهَبِة 

االستعداد(.  

َأْه�َراٌم، بفت�ح الهم�زة:، جمع َه�َرٍم، وجمع 
الجمع أهرامات. ]انظر في هرم[

. وهو َأْه�ٌل للقيام  أه�ل. يس�تْأِهُل: يس�تحقُّ
األَْهلِيَّ�ة:  / الح�رب  ُك�فٌء.  العم�ل:  به�ذا 

اْقتِتال يطول أمده.

َأْهَوار. األَْهَوار مستنقعات بجنوب العراق، 
وقد ُجفِّف معظمها.

أهواز. األَْهَواز: عاصمة إقليم خوزس�تان – 
عربستان حتى عام 1925 – بإيران، وتسمى 
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أيضًا األَْحواز.

�ًا: التج�أ يلتِج�ُئ. آَوى  أوا. َأَوى َي�ْأِوي ُأِويَّ
َأْس�َكَن وحم�ى، )ل�م يج�د  إِي�واًء:  ُي�ْؤِوي 
المش�ردون مكان�ًا َيْأُوون إلي�ه، وليس هناك 

أحد يريد أن ُيْؤِوَيُهم(.  

)ف�ي  نق�ول:  أوق�ات.  آِوَن�ٌة:  َأَواٌن: وق�ت. 
اآلِوَنِة األخيرة كثر الحديث عن العقارات(، 
قاصدي�ن في األس�ابيع األخيرة مث�اًل، فهذا 
صواب. وال نستعمل اآلونة بمعنى اللحظة 
المح�ددة، فال نقول »في ه�ذه اآلونة أطلَق 

الجندي النار«، فاآلونة جمع ال مفرد.

للنف�ط،  المص�درة  ال�دول  منظم�ة  ُأوبِ�ْك: 
أسست 1960. َأَوابِك: منظمة الدول العربية 

المصدرة للنفط، أسست 1968. 

ة. ف�ي َأْوِج ازدهاره: في  ة: قمَّ َأْوٌج، بال َش�دَّ
قمة ازدهاره. 

م اعِوجاَجه. س�دَّ َأَوَدُه:  َأَود. أق�ام أَوَدُه: َق�وَّ
أعطاه القليل بما يحفظ حياته.

ُأوْرغ، وتنط�ق بجي�م مصرية: آلة موس�يقية 
إلكترونية ذات مفاتيح كالبيانو. األُْرُغن: آلة 
موس�يقية ضخمة ذات أنابي�ب ُيعَزف عليها 

في الكنائس.

�ا. نكتبها اليوم بواوي�ن. وتنطق أيضًا  َأْوُروبَّ
ا. ُأُوروبَّ

بالبّط�ة،  ٌة: طائ�ر ش�بيه  إَِوزَّ ، والواح�دة  إَِوزٌّ

وأْطَير منها. 

ُأوِقيَّ�ة. األُوِقيَُّة: عملة موريتانيا. / واألوِقيَُّة، 
�ُة: عي�ار وزن يختل�ف م�ن بل�د إلى  أو األُقَّ
بل�د. وما يس�تعمل المرء األُوقيَّ�َة، حتى لو 
ه ش�يٌء  ف�ي س�ياق تاريخ�ي، إال دخ�ل نصَّ
م�ن الغموض. نقول: ربع كيلوغرام. ]انظر 

رطل[

ُل  َأوَّ )ه�ذا  نق�ول:  ُأوَل�ى.  ومؤنثه�ا  ل:  َأوَّ
القادمي�ن، وهذه ُأولى القادم�ات(. والمرأة 
ُل من فكر بهذا(. ]راجع ثان[  تق�ول: )أنا َأوَّ
لِيٌَّة في اإلسالم، أو له سابَِقٌة(: أسلم  / )له أوَّ
ل( كلم�ة يس�تعملها المح�رر  مبك�رًا. / )َأوَّ
الخب�ر،  ف�ي س�ياِق س�رد خلفي�ات  بح�ذر 
فالق�ول: »كن�دي أول رئيس أميركي يموت 
وه�و في منصبه منذ بداية القرن العش�رين« 
ال ب�د أن يكون مس�تندًا إلى فحص تاريخي 
دقي�ق، ف�إن ج�رى ه�ذا الفح�ص تبي�ن أن 
ثالث�ة قد فعلوه�ا قبل�ه، وال حجة لصحفي 
بع�د الويكيبيدي�ا. ومث�ل أول »أكبر وأصغر 
وأخط�ر«، فمم�ا يض�ر بالصدقي�ة أن يزع�م 
س�رقة  »أخط�ر  كان�ت  تل�ك  أن  الصحف�ي 
مصرفية شهدتها بريطانيا« دون أن يكون قد 
درس تاريخ هذه الس�رقات، واعتمد تعريفًا 
لكلم�ة »األخط�ر«. تكث�ر »أفع�ل التفضي�ل 
الرخيص�ة.  الصحاف�ة  ف�ي  ب�أل«  ف�ة  المعرَّ
قائ�اًل  »ِم�ن«  فيض�ع  الصحف�ي  ويحت�اط 
مث�اًل: )ُوِصف�ت بأنه�ا ِمن أخطر الس�رقات 
المصرفية(، )ِدَمشق ِمن أقدم مدن العالم(.   
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ُأُوالء، ال ُتنَطق واُوها: أي هؤالء. / ُأوٰلئَِك: 
واوه�ا غي�ر منطوق�ة، والمها مم�دودة كأن 

بعدها حرف ألف.    

ُأوُلو األمر، وُأولِي األمر: أصحاب الش�أن. 
الكتاب�ة هكذا، غي�ر أننا نس�قط الواوين في 
النط�ق. نق�ول: )ج�اء ُأولو الش�أن، فأخذوا 
أوراقه�م، وعن�د ُأولي األمر اجتم�اع للبتِّ 

في الحاالت الخاصة(.  

 أّي. أ( تحي�ر النح�اة ف�ي »أّي« حت�ى لق�د 
ق�ال نحوي قدي�م وهو ب�إزاء جملة صعبة: 
»أيٌّ هك�ذا ُخلق�ت«. إذا ج�اء بعده�ا فع�ٌل 
يت�وق لمفعول به فهي مفعول به مقدم: )أيَّ 
ش�يٍء تريُد؟( ب( يجره�ا حرف الجر )من 
أيِّ مدين�ٍة أنَت؟(، ج( وُترفع على االبتداء: 
جائزت�ان  وأيُّ  �ُة  أيَّ د(  ؟(.  مس�تعدٌّ )أيُّك�م 
تعم�ل؟(.  �ِة ش�ركة  أيَّ  / أيِّ للمؤن�ث )ف�ي 
ة: حرف تفسير، يليه بدل  ه�( أْي، بغير ش�دَّ
يماث�ل ف�ي إعرابه ما قب�ل أْي: )المرف�ُأ َأِي 

ٌس مهم(. الميناُء متنَفَّ

إَِياد، بكسر الهمزة: اسم قبيلة وشخص. 

إيَّ�اك. ف�ي أس�لوب التحذير ننص�ب ما بعد 
�اَك: ضمي�ر  �اَك والتدخي�َن(. / إيَّ �اَك، )إيَّ إيَّ
�اك هن�ا مفعول  �اَك َنعُب�ُد﴾، إيَّ نص�ب، ﴿إيَّ
نعب�ده.  ال�ذي  أن�ت  والمعن�ى:  مق�دم،  ب�ه 
ال�خ،  اه�ا،  وإِيَّ �اه  وإِيَّ �اك  إِيَّ / ونس�تعمل 

للتخلص من اكتظاظ الضمائر، فبدل القول 
)َأْعَطيُتَك  نق�ول  وَمنَْحُتمونِيه(  )أعَطْيُتَكه�ا، 

اُه(.  إِيَّ اها، ومنحتموني  إِيَّ

آْيَب�اك: جماع�ة الضغ�ط، اللوب�ي، المؤيدة 
إلسرائيل في الواليات المتحدة. 

آية: عالمة. وقلَّما اس�تخدمت في الصحافة 
بهذا المعنى، )ستؤمم الحكومة البريد على 
األغلب، وآية ذلك أنها كلفت لجنة بدراسة 

ربحيته(.

إي�دز: متالزم�ة نق�ص المناع�ة المكتس�بة، 
ينتق�ل  في�روس  يس�ببه  م�رض  الس�يدا. 
الملوثة ونقل  بالممارس�ة الجنس�ية واإلب�ر 
ال�دم. ويعي�ش حام�ل الفيروس نحو عش�ر 
س�نين قب�ل أن يقض�ي بالم�رض، ويعال�ج 
اإلي�دز بإبطاء تقدمه ال بإحداث البرء التام، 

واألدوية مرتفعة الثمن.

إِيْرَلنْدا الش�مالية: إقليم في ش�مال الجزيرة 
اإليرلندية تابع للمملكة المتحدة وعاصمته 

بلفاست، وال نسميه شمال إيرلندا. 

للتب�رك،  صغي�رة  قدي�س  ص�ورة  َأْيُقوَن�ٌة: 
ر يفتح عملية حاسوبية.  وحديثًا: رمز مصوَّ

َأْيَكٌة: شجر متكاثف، وجمعها َأْيٌك.

إِيَواٌن: صالة واس�عة ال باب لها. وجمعوها 
َأَواِوين.  على 
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الباء

ب. الب�اء ح�رف يخ�رج م�ن بين الش�فتين 
ويح�رك الحب�ال الصوتية، وال ُيخ�ِرُج معه 
إذ تنف�رج الش�فتان س�وى قليل م�ن الهواء، 
بخ�الف الباء الفارس�ية واإلنجليزية القريبة 
م�ن الف�اء. وللباء ف�ي النط�ق العربي بضعة 
أش�كال: فالباء ف�ي كلمة »بلد« رقيقة، وهي 
ف�ي »بط�ن« فخم�ة. وف�ي النطق باألس�ماء 
األجنبي�ة نس�تعمل الباء العربي�ة، فالمرء قد 
ال يع�رف ش�كل الباء في كلم�ة أجنبية أهي 
ب�اء مجه�ورة كالب�اء العربية، أم ب�اء هوائية 
كاإلنجليزية التي تسبق حرف »كيو«. ولسنا 
نع�رف كي�ف ينطق األق�وام المختلفون كلَّ 
ب�اء ف�ي أس�مائهم. ل�ذا ال يضيرن�ا االلتزام 
بالب�اء العربي�ة في كل ح�ال. / الباء: حرف 
ج�ر، وق�د يأتي بدل »في« تجنب�ًا لتكرارها: 
)اندل�ع القت�ال في ح�ي الحاضر بحمص(. 
وتح�ل الباء محل »في« ف�ي مواضع كثيرة. 
/ الب�اء الزائ�دة للتوكيد: )لس�نا براغبين في 
/ ُيس�تعمل تعبير: )بم�ا في ذلك(  الس�فر(. 
للعاق�ل وغير العاقل: )حض�روا جميعًا بما 
ف�ي ذلك المنش�قون األربعة(، ويجوز أيضًا 
)بمن في ذلك(. ينس�حب هذا الحكم على 

تعبير )بما فيهم(، و)بمن فيهم(. 

)ب�اَء  وبمعناه�ا،  آَب،  مقل�وب  َيُب�وُء:  َب�اَء 

بغضب من الله(، )باَء بالفشل(، أي رجَع.

ب�اب: تعبي�ر )ِم�ْن َب�اِب َأْول�ى( ُأضيف فيه 
الشيء إلى صفته، )كان يجب من باِب َأْولى 
اس�تثمار المليونين بدل بناء القصر(. ]انظر 

اإلضافة في »ضاف«[

باب�ا، باَبوات: بابا الفاتيكان رئيس الكنيس�ة 
الكاثوليكي�ة في العالم. وبابا األقباط رئيس 
الكنيسة  القبطية األرثوذكسية، وأما  الكنيسة 
القبطية الكاثوليكية فيرأس�ها بطِريرك له في 
الفاتي�كان رتب�ة كاردينال. ]راج�ع األلقاب 

تحت »لقب«[

باب�ور. َباُب�وُر البي�ت: هو البريم�وس الذي 
يعم�ل بالكاز، الكيروس�ين، وس�مي بابورًا 
من كلمة »فابور« اإلنجليزية ومعناها بخار، 
وَباُب�وُر الس�كِة الحدي�ِد: ه�و القاط�رة التي 
كانت تسير بالبخار. اآلن يكاد ينعدم وجود 
باب�ور البي�ت، فأم�ا باب�ور الس�كة الحدي�د 

فنسميه الَقاطِرة. 

�كنى  ب�اَت َيبِي�ُت مبيتًا: قَضى ليله. بيت السُّ
عل�ى  �عر  الشِّ وبي�ت  ُبُي�وت،  عل�ى  ُيجم�ع 
َأْبيات. / البيوتات جمُع جمٍع يفيد التفخيم، 

ويعني: العائالت العريقة. 
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باَح يُبوُح َبْوحًا: أفَضى بمكنون قلبه.

ب�اَد َيبِي�ُد: انع�دم، )لق�د ب�ادت أم�م كثي�رة 
ُيبي�ُد: َأهَلَك.  واندث�رت حضاراتها(. / أباَد 
اإِلب�ادة الجماعية: الس�عي إلى القضاء على 
مدين�ة؛  ف�ي  أو  بل�د  ف�ي  طائف�ة  أو  ش�عب 
ه�ذا المصطل�ح السياس�ي يس�تعمله بعض 
�ة لوص�ف المج�ازر ض�د  اإلعالميي�ن بخفَّ
المدنيي�ن، أو بدي�اًل، غيَر مناس�ب، للتطهير 
العرقي. أش�هر إب�ادة جماعية م�ا وقع على 
الس�كان األصليي�ن ف�ي أمي�ركا الش�مالية، 
وأق�رب م�ن ذلك ما وق�ع في روان�دا على 
م�دى مئة يوم عام 1994، ومنه أيضًا ما وقع 
في سِرْبرينيْتس�ا في البوسنة في يوليو/تموز 
البائ�د، مصطل�ح يتضم�ن  1995. / العه�د 

حكمًا ب�أن العهد السياس�ي المنصرف كان 
سيئًا، األقرب إلى الحياد: )العهد السابق(. 

/ األرض  هل�ك.  كس�د،  َب�وارًا:  َيُب�وُر  ب�اَر 
الُب�وُر: غير الصالحة، أو غير المس�تصلحة، 
القدم�اء:  عن�د  »الغام�رة«  وه�ي  للزراع�ة. 
اح ألبي ُدالمَة: ق�د َأْقَطْعُتَك مئَة  )قال الس�فَّ
جريب عام�رة، ومئَة جريب غامرة. قال أبو 
دالم�ة: وما الَغاِمرُة ي�ا أمير المؤمنين؟ قال: 
ما ال نبات فيها. قال أبو دالمة: فأنا أقَطعُتك 
خمَس�مئِة ألِف جريب غامرة من فيافي بني 
أسد. فضحك السفاح وقال: اجعلوها كلها 
عام�رة(. / ب�ار: نقول حان�ة، ونجتنب البار 

والخمارة. 

ب�أر. بِْئٌر، آَباٌر، والبئ�ر مؤنثة: َقِليٌب. / ُبْؤَرٌة، 
�ع األش�عة الخارجة من  ُب�َؤٌر: موض�ع تجمُّ
العدس�ة. والص�ورة التي تلتق�ط ببعد بؤري 
غي�ر س�ليم ص�ورة غائم�ة. / ُبْؤَرُة الفس�اد: 
�ع في�ه م�ن يمارس�ون عم�اًل  موض�ع يتجمَّ

يرفضه المجتمع. 

بارون: رتبة رسمية في بعض بلدان أوروبا. 
»بارون�ات الحرب« هم من يثيرون االقتتال 
ويق�ودون العصاب�ات والميليش�يات داخل 
بلد معين. الكلمة العربية لمثير الحرب هي 
»ِمْسَعُر حرٍب« وجمعها َمَساِعُر، ولكنها من 

القديم. ونقول اآلن: أمراء الحرب. 

عربي�ة،  وراٍء  عربي�ٍة  بب�اٍء  ننطقه�ا  باري�س: 
وبالياء والس�ين؛ فال هي باغ�ي، وال باري، 

وال باِرس؛ ال وال باريز.  

ب�أس. البأس: القوة، والبأس: الخوف، )ال 
ب�أس علي�ك(. / الُب�ْؤُس: الح�زن والفقر. 
وأخ�و الح�زن والفق�ر بائِ�ٌس، وق�د جم�ع 
ٍس.  أه�ل الصرف البائس على باِئس�ين وُبؤَّ
وجمعه حافظ إبراهيم، خارجًا عن القياس 
الظاه�ري، على ُبَؤَس�اء في عن�وان ترجمته 
لرواي�ة فكتور هيغو، وتابع�ه منير البعلبكي 
عندم�ا ترج�م الرواي�ة م�رة أخ�رى. وضجَّ 
أهل الصرف والنحو، وما زالوا. وسنمضي 
ف�ي  »الجم�ع«  عل�ى  الحدي�ث  ف�ي  قلي�اًل 
اللغ�ة العربي�ة ثم ننثن�ي إلى كلمة البؤس�اء 
وم�ا أش�بهها. الجم�وع في لغتن�ا، بخالف 
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متع�ددة  المش�هورة،  األوروبي�ة  اللغ�ات 
للمفرد الواحد. تعددت الجموع الختالف 
عل�ى  يجم�ع  فالخ�ال  القبائ�ل،  لهج�ات 
أخ�وال وأخول�ة وخؤول�ة وخي�الن، إلخ. 
وفي »نقم�ة« التكرار هذه نعمة خفية. فبعد 
للخ�ال  جمع�ًا  »خي�الن«  أصبح�ت  حي�ن 
بمعنى الش�امة، و»الخؤول�ة« جمعًا للخال 
ولعائلت�ه، وظلت »األخ�وال« جمعًا للخال 
أخ�ي األم. وُأهمل�ت َأْخِوَل�ة. وق�د يك�ون 
كَأش�ُهر،  القل�ة  عل�ى  داالً  الجم�وع  أح�د 
وأحده�ا داالً عل�ى الكث�رة كُش�ُهور. وق�د 
َيحم�ل بع�ض الجموع داللة س�لبية كَقَتَلة، 
بينم�ا يميل جمع آخر إل�ى الحياد كقاتلين. 
وق�د يكون في بع�ض الجموع مدح كثوار، 
وف�ي جمع آخر حياد كثائرين. وتميل اللغة 
العربي�ة إل�ى جم�ع التكس�ير مياًل ش�ديدًا. 
وق�د رأينا بع�ض العرب ينف�رون من جمع 
سيارة على سيارات فيقولون سيايير، ورأينا 
تقنيي التلفزة ينفرون من جمع أس�ُتون على 
أس�تونات ويفضل�ون َأس�اتن. وقد اس�تغل 
العرب�ي »فوض�ى« الجمع ه�ذه فوظفها في 
التعبي�ر عن اختالف�ات يس�يرة أو كبيرة في 
المعن�ى. فإذا التصق الجم�ع بالوظيفة التي 
يؤديه�ا صاحب الفع�ل جمعوه جمع مذكر 
سالمًا: عندما اختار الحاكم شخصًا في كل 
قري�ة إلدارة ش�ؤون الناس انص�رف الفكر 
ى الن�اس هؤالء  إل�ى عملية االختيار فس�مَّ
انح�رف  ث�م  »المختاري�ن«.  األش�خاص 
المخت�ار  ش�خص  عل�ى  لينص�بَّ  التركي�ز 

الجم�ع  ال عل�ى عملي�ة االختي�ار، فص�ار 
»مخاتي�ر«. ول�م يع�د أحد يجم�ع المختار 
عل�ى مختاري�ن. عبَّر بع�ض الصرفيين عن 
ذل�ك بالق�ول إن الكلم�ة إذا خرج�ت ع�ن 
الوصفي�ة إل�ى اإلس�مية ُجِمع�ت على غير 
قي�اس. مثال مش�هور: )المدير – المدراء( 
عل�ى  الن�اس  يص�رُّ  التنبيه�ات  كل  رغ�م 
»م�دراء« جمع�ًا لمدي�ر. إحس�اس الن�اس 
بلغتهم عاٍل جدًا، فهم ينظرون إلى شخص 
المدي�ر ال إل�ى عملية تدوي�ر أو إدارة. ولو 
أجرين�ا مقارن�ة م�ع ذل�ك الش�خص الذي 
يدي�ر عجل�ة الروليت ف�ي الكازين�و، لرأينا 
أننا ال نولي أهمية للش�خص نفس�ه بقدر ما 
نهت�م بما يقوم به، فنس�ميه »مدير العجلة«، 
ونس�ميه م�ع زمالئ�ه »مدي�ري« العجلة، ال 
م�دراء. مث�ال أخي�ر: ع�ادت أمٌّ م�ن عملها 
ب�وا البيت وطبخوا،  فوج�دت أبناءها قد رتَّ
فهتفت بهم: »أنتم عظيمون«، فلماذا لم تقل 
عظماء؟ لق�د انحرفت بالجمع عن القياس 
المش�هور ألنه�ا قصدت أنه�م مميزون في 
أم�ر مح�دد، ال أنهم عظم�اء بإطالق. وفي 
جم�ع البائ�س على بائس�ين نظر إل�ى حالة 
تة، فإذا رأينا البائس ش�خصًا  البائس الم�َُؤقَّ
مكتوب�ًا عليه الب�ؤس من مول�ده إلى مماته 
جمعن�اه عل�ى ُبَؤس�اء. ]راج�ع للمعالج�ة 

النحوية تحت »جمع«[  

َباُس�وٌر، بالس�ين، جمعه�ا َبواِس�يُر: التهاب 
والنَّاُسور، والجمع َنواسيُر: مرض  شرجي. 
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شرجي مشابه.

باسيفيكي: نقول المحيط الهاِدئ ال غير. 

باص: ه�و الحافلة. وقد أمات الِم�كرو في 
مص�ر األوتوبي�س. والحافل�ة تصل�ح لكل 

السيارات الكبيرة التي تحِفُل بالركاب. 

َب�اَض َيبِيُض: وضع بيضًا. / ش�كل َبْيِضّي: 
ش�كل هندس�ي كالبيض�ة لكنه مت�وازن من 
وبيضاوّي. وألن  بْيَضوّي  جانبيه، واألش�هر 
البيض�ة مفلطحة م�ن جانب أكثر من جانب 
ل�وا الكلم�ة القديم�ة إِْهلِيَلِجّي للش�كل  فضَّ
ِمْبَيَض�ان:  ولألنث�ى  / ِمْبَي�ٌض،  الهندس�ي. 
م�كان تخلُّ�ق الُبَويضة. / الكت�اب األبيض: 
مصطل�ح بريطاني، كتي�ب تصدره الحكومة 
لش�رح سياستها في شأن محدد للمواطنين، 
دة مش�روع القان�ون قبل  وه�و أش�به بمس�وَّ

القراءة األولى في مجلس العموم. 

ب�اَع يبِيُع َبْيع�ًا: عكس اش�ترى. / )البضاعُة 
ال�َمبِيعُة ال ترد وال تستبدل(. / »باَع برنامجه 
للناخبين« نقول بدل هذه العبارة المترجمة: 
ج لبرنامج�ه وأقنع الكثيري�ن(. / الَبْيَعة  )روَّ
والم�ُبايعة: )ُأِخ�َذت البْيعُة لعمر، فقد بويِع 
بالخالف�ة بع�د أبي بك�ر(/ البِيَع�ة: صومعة 
الراه�ب. ق�ال ناظ�م الغزال�ي، وق�د قص�د 
السمراء التي من قوم عيسى: »أردُت َبْيعَتها 
أش�كو القتيل لها«، والصواب بِيعتها بكس�ر 
الب�اء، أي صومعتها. / ب�اٌع والجمع َأْبواٌع: 
المسافة بين طرفي اليدين مع فتح الذراعين 

واليدي�ن عل�ى امتدادهم�ا أفقي�ًا. / )ل�ه باٌع 
طويل في إدارة المشاريع(، أي قدرة وخبرة.

ب�اَل يُبوُل َبْوالً: أراح أهون الس�بيلين. / )ما 
باُلك مترددًا؟(، و)ما لك خائفًا؟( بمعنًى.

فإن  اَخ�ة ه�ي البالون الصغي�ر،  بال�ون: النُفَّ
أو أجه�زة تختب�ر  كان كبي�رًا يحم�ل بش�رًا 
حال�ة الجّو في األعالي ع�اد بالونًا. / بالوُن 
اختب�ار، )تص�ف المعارض�ة اإلج�راء بأن�ه 
بالون اختبار، ُأطِلق تمهيدًا لفرض مزيد من 

الضرائب.(

َبَيانًا: ظهر. / ال�ُمباَينَة: االختالف،  َباَن َيبيُن 
)هذا ُمَباِيٌن لذاك(. / االس�تبانة: ورقة أسئلة 
الس�تدرار معلومات لخدم�ة بحث. وأجاز 
بعضهم االس�تِْبيان. ]انظر في األلف استبانة 
التاء: التوضيح  واس�تمارة[ / التِّبيان، بكسر 
واإلظهار. / »غني عن البيان« عبارة يحاول 
الصحفي الحاذق أالَّ يقع فيها، فما هو غني 
ع�ن البيان يجب أن َيس�ُكَت عنه الصحفي. 
ومثله�ا من العب�ارات االفتتاحية: »غني عن 
الق�ول«، و»من نافلة القول«، و»كما نعلم«، 
و»كما يعلم الجميع«، و»تعلمون وال شك«، 
و»م�ن المعروف«، و»كم�ا ال يخَفى«. هذه 
ي الذي أتى كي يسمع  العبارات تصد المتلقِّ

جديدًا، ال كي يسمع البديهيات.  

نط�ق  يحاك�ي  طائ�ر  وَببََّغ�اوات:  َببَّغ�اٌء 
اإلنس�ان. / الترجمة الببغائية: نقُل مصطلح 
ع�ن لغة أخ�رى نقاًل حرفي�ًا بكلمات عربية 
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م�ع الوق�وع في خطأ، أو م�ع تجاهل وجود 
بدي�ل عرب�ي أفض�ل. مث�ال: عبارة »ورش�ة 
عمل« هي ترجمة حرفية ل� »وورك ش�وب« 
اإلنجليزي�ة، وكلمة »ورش�ة« بالعربية تؤدي 
المعن�ى، فلم�اذا إلحاقه�ا بكلم�ة »عمل«؟ 

فقط لوجود ذلك في اإلنجليزية. 

، يُب�تُّ األم�َر، أو يُب�تُّ ف�ي األم�ِر بتًَّا:  َب�تَّ
حس�مه. / َألَبتَّ�ة: مطلق�ًا، )ل�م نس�مع بهذا 
ألبتَّ�َة(. منذ القدم يكتبون ألبتََّة بهمزة خالفًا 

للقاعدة، وكتبوها أيضًا البتَّة بغير همزة.

لألط�راف،  والَبْت�ُر  قط�ع،  َبْت�رًا:  َيْبُت�ُر  َبَت�َر 
ْلُم ل�ألذن. / األَْبَتُر:  والَج�ْدُع لألنف، والصَّ
من ل�م ُيوَلد له، والمؤنث َبْت�راء. / والَبْتراء 
ف�ي األردن: مدينة محف�ورة في الصخر من 
عه�د األنباط. أصل التس�مية بيتروس وهي 
في اليونانية صخر، ومنها اسم بطرس عندنا 

وبيتر عند األوروبيين، ومنها البتراء.  

بِْتروكيَماويَّات: موادُّ مصنوعٌة من النفط.

بِْت�ُرول: س�موه ف�ي الخمس�ينات »الزي�ت« 
ترجم�ًة ع�ن اإلنجليزي�ة، ث�م البِْت�رول عن 
زي�ت  اليوناني�ة  ف�ي  تعن�ي  الت�ي  بترولي�وم 
الصخر، واآلن نق�ول النَّْفط. ]أصل الكلمة 

في نفط[ 

: المنتشر  َبثَّ َيُبثُّ َبثًَّا: أطلق. الهباء ال�ُمنَْبثُّ
ف�ي كل م�كان. / الب�ث المباِش�ر: الف�وري 
دِقيَّة  المتزام�ن مع الحدث. ومم�ا يقلل الصِّ

في التلفزة كتابة كلمة »مباش�ر« على شاش�ٍة 
تعِرُض شريطًا مسجاًل، وقد يكون البرنامج 
مباش�رًا لدى بثه أول مرة، فمن األمانة إزالة 
كلمة مباش�ر في اإلعادة. أجازوا أيضا البث 

المباَشر بفتح الشين. 

بث�ر. َبْث�َرٌة، وُبُث�وٌر: حبيبات أو ق�روح على 
الجلد. 

وعربيته�ا  الن�وم.  ث�وب  البَِجاَم�ُة:  بَجام�ة. 
َمناَمة، ولم تنجح في الحلول محل البجامة 

بعد.

�َح: افتخ�ر عل�ى نح�و مزع�ج.  بج�ح. تبجَّ
والَبَجاَحة: الوقاحة مضافًا إليها َزْهٌو مزعج.

بجع. الَبَجَعُة: البطة البيضاء.

، فهو رجٌل َأَبحُّ وهي امرأة  بّح. ُبحَّ صوُته ُيَبحُّ
 /.» اُء. والصيغة القديمة: »َبحَّ صوُته َيَبحُّ َبحَّ
�ُة، بضم الب�اء: ِغلظة في الصوت، وقد  الُبحَّ
تك�ون محببة. / يوصف الش�خص بأنه َأَبحُّ 

ويوصف صوته بأنه صوٌت مبُحوٌح. 

ُبْحُبوَحٌة: عيشة ذات وفرة.

�ْرُف. العلوُم  بح�ت. الَبْحُت: الخالُص الصِّ
كالرياضي�ات،  النظري�ة  العل�وم  الَبْحَت�ُة: 
والجان�ب النظ�ري م�ن الفيزي�اء؛ وتقابله�ا 

العلوم التطبيقية. 

َبَح�َث َيْبَح�ُث َبْحث�ًا: َدرس بعم�ق. وجمع 
بحث: ُبحوٌث وَأبحاٌث. / الَمباِحث: جهاز 
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شرطة س�ري داخلي يالحق الخارجين عن 
القان�ون أو المعارضي�ن للنظ�ام أو كليهما، 

ويسمى »المخابرات« في بعض البلدان. 

َبْح�ٌر، بَِح�اٌر. البحر تعريفًا: كتل�ة الماء غير 
الج�اري المتصلة ببحار ومحيطات العالم. 
وعلى هذا فالبحر الميت بحيرة رغم اسمه، 
وكذا بحر قزوين. وقد أطلق ش�عراء العرب 
القدم�اء عل�ى الف�رات والني�ل اس�م بح�ر. 
وف�ي الش�عر العام�ي أيض�ًا يس�مون الني�ل 
بحرًا. / النس�بة إلى َبْحر هي َبْحِريٌّ بسكون 
�خ، )عندما  الحاء. / اْس�َتْبَحَر: انتش�ر وترسَّ
اليونان  الترجم�ة أخذت عل�وم  اس�تبحرت 
تؤث�ر ف�ي الفق�ه وعل�م ال�كالم(. / أس�ماٌء 
قديم�ة: »بح�ر الظلمات« اس�م عربي قديم 
للمحيط األطلس�ي، و»بحر الُقْلُزم« عندهم 
البح�ر  ال�روم«  و»بح�ر  األحم�ر،  البح�ر 
األبي�ض المتوس�ط، و»بح�ر الَخ�َزر« بح�ر 
البح�ر األس�ود.  ُبنُْط�س«  قزوي�ن، و»بح�ُر 
ونس�تعمل في اإلعالم التس�ميات الحديثة. 
/ بح�ر العرب: يصل ما بين الجزيرة العربية 
والهن�د وه�و ج�زء م�ن المحي�ط الهن�دي. 
وش�طُّ الع�رب: الماء ما بي�ن ُملَتَقى الفرات 
/ البح�ر  الخلي�ج.  ف�ي  والمص�ب  ودجل�ة 
)البح�ر  إل�ى  يختص�ر  المتوس�ط  األبي�ض 
األبي�ض،  البح�ر  إل�ى  ولي�س  المتوس�ط( 
فهن�اك في ش�مال روس�يا بحر اس�مه البحر 
البحريني  إليها  النس�بة  األبيض. / البحرين: 
ت�دل عل�ى  والبحران�ي أصبح�ت  ال غي�ر. 

المواطنين الشيعة في البحرين الذين يصف 
كثي�ر منهم أنفس�هم بالبحارن�ة. في اإلعالم 
نس�تعمل كلمة بحرين�ي، ال غير، لتدل على 
كل مواطن�ي ذل�ك البلد. / الوج�ه البحري 
هو مصر الس�فلى، والوجه القبلي هو مصر 
العليا أو الصعيد، الحظ أن الخريطة بعكس 
التس�مية فمصر العليا هي في األس�فل على 
ش�ماالً.  األعل�ى  ف�ي  والس�فلى  الخريط�ة 
/ البحر في الشعر تجمع على ُبُحور وَأْبُحٍر. 

وهي ستة عشر بحرًا.

َبِحي�را: بفت�ح الب�اء، الراهب الذي استبش�ر 
بالرسول والرسول صبي. 

: رشَّ الماء، أو رشت الحية السم. َبخَّ َيُبخُّ

َبْخت: حظ حس�ن، س�عد، نصيب، قس�مة، 
، َفْأٌل حسن.  َجدٌّ

ة: هو العود  بخر. الَبُخوُر، بفتح الباء وبال شدَّ
نفس�ه أو دخان�ه، وآل�ة البخ�ور: ال�ِمْبَخَرُة. 
/ الباِخ�َرُة: س�ميت ك�ذا ألنها كانت تس�ير 
على البخار، وذهب البخار وظلت باخرة. 

َبَخَس َيْبَخُس: َنَقَص وظلم، ﴿وال َتبَخس�وا 
الناَس َأشياَءهم﴾. نقول: )اشتريت الكتاب 
َبْخ�ٍس من موق�ع البوابة  المس�تعمل بثم�ن 

اإللكترونية(. ونقول: )اشتريته رخيصًا(. 

َبِخ�َل َيْبَخ�ُل فهو باِخٌل علين�ا، فإن كان هذا 
طبعه فهو َبِخيل. 
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بّد. )ال ُبدَّ أن نتحرك(، )ال بدَّ أنَّك ستحتاج 
« ال نضع واوًا  إلى بعض النقود(، بعد »ال بدَّ

في األفصح. 

َيْبَدُأ َبْدءًا، بفتح الباء: باَشَر. وهو الباِدُئ  َبَدَأ 
باألم�ر. وتقبل الطلبات ابتِ�َداًء من يوم غٍد. 
/ َمْب�دٌأ َمَب�اِدُئ: قان�ون أو نه�ج ينطل�ق منه 
اإلنس�ان. / »باِدَئ ذي َبْدٍء« تعبير مستهلك، 
ولي�س له معنى س�وى »في البداي�ة« فليقل 
الم�رء )ف�ي البداي�ة( فهذا أبعد ع�ن التقعر. 
/ »َعْودًا على َبْدء« تعبير سقيم آخر. / الباِدَئُة 
الكلم�ة  يأت�ي ف�ي أول  اللغ�ة: ح�رف  ف�ي 
فيعط�ي معنى معينًا كالميم في َمعِرض فهي 
تفي�د المكان. وليس ف�ي العربية الكثير من 
ه�ذا ألنها لغة اش�تقاقية، وله�ا نظام خاص 
ف�ي إدخال ح�روف الزيادة عل�ى الكلمات 
في بدايتها ووسطها وآخرها. عكس البادئة: 
الالحقة؛ واإلنجليزية تحتفل كثيرًا بالبواِدِئ 
: المجتمع البدائي الذي  واللواحق. / بَِدائِيٌّ
لم يتطور كثيرًا. و»البدائي« ليس�ت ُس�بًَّة بل 
محُض وصف. وقد اشتق المجمع المصري 
كلم�ة بدائي من ُب�داءة، أو َبداءة فجعل الباء 
مضموم�ة أو مفتوحة، ولكن الناس اش�تقته 
 : م�ن بِداية فكس�رت الب�اء. / الف�ن البِدائيُّ
م�ا وجد عل�ى جدران الكهوف مما رس�مه 
اإلنس�ان األول، والفن الِفْط�ريُّ فن يحاكي 
رس�وم األق�وام البِدائيين مح�اكاة معاصرة، 
واش�تهر من ممارسيه غوغان. وقد يوصف 
»الف�ن الش�عبي« بالفط�ري كرس�وم محمد 

علي رفيق الشيخ إمام. 

ًا: ظهر. يكثر اس�تعمال »يبدو«  بَدا َيْبُدو ُبُدوَّ
ومثله�ا  اإلف�راط.  ح�د  إل�ى  اإلع�الم  ف�ي 
»ُربَّم�ا«، كأنم�ا يري�د الصحف�ي أن يتنص�ل 
م�ن تبع�ة كل تحلي�ل. عل�ى أن ذل�ك خي�ر 
م�ن الجزم في غير محل�ه. / »بدا لي« تعني 
في االس�تعمال القديم غيَّ�رُت رأيي: )كنت 
عزمُت على الس�فر ثم بدا لي، فأقمت حتى 
تلد امرأتي.( / الَبْدُو: القوم الذين يعيش�ون 
عل�ى الرع�ي ويتنقل�ون في الصح�راء وراء 

العشب، والَبداوة طريقة عيشهم. 

َبَدَر َيْبُدُر منه كالم: صدر. باَدر يباِدُر ُمبادرًة: 
س�بق بالب�دء، )يج�ب أن تأخ�ذ بي�دك ِزماَم 

ال�ُمَباَدرة(.

ُل من كلِّ شيء، والتعريف  بِْدٌع. البِْدُع: األَوَّ
للصاح�ب ف�ي المحي�ط، )لس�ُت بِْدعًا من 
الناس فَأمتنَع عن َقبول المكافأة.( / البِْدعة: 
ش�يء ُيعم�ل للم�رة األولى غي�ر موافق لما 
ارتض�اه الن�اس، فه�و خروج ع�ن المعهود 
أو المق�دس. واإِلْب�داع: اجت�راح ش�يء لم 
يكن موج�ودًا. وغال بعضه�م فقال: الناس 

صنفان، متَّبِع وُمْبَتِدع. 

ب�دل. )اس�تبدل بهاتفه القديم هاتف�ًا ذكيًا(، 
بسيارته القديمة(، الباء  )أبدل سيارًة جديدة 
ف�ي ه�ذا األس�لوب تدخل عل�ى المتروك. 
وأج�ازوا دخوله�ا على ال�َمْأخ�وذ جريًا مع 
االستعمال المعاصر. / َبْدَلٌة َبَدالٌت: اللباس 
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األوروبي الرس�مي للرجل. ]راجع بِْذَلة في 
ب�ذل[ / الَبدي�ل، في صناعة الس�ينما: الذي 
ي�ؤدي األدوار الصعب�ة بدياًل ع�ن الممثل، 
دوبلي�ر. / الَبَدُل، في النحو: كلمة تفس�ر ما 
قبله�ا وتأخذ حكمه اإلعرابي: )هذا المذيُع 
ب�ارٌع( فهذا: مبتدأ، وب�ارع: خبر، والمذيع: 
ب�دل من »هذا«. مثال آخر: )توجهت هيفاُء 
أرمل�ُة الس�ائق إلى المحكم�ة( أرملُة: بدل، 

ر هيفاء. ألنها تَفسِّ

: الثابت بال حاجة إلى برهان.  ب�ده. الَبِديِهيُّ
 .» وجاز »الَبَدِهيُّ

] َيُبذُّ رفاقه: فاقهم. ]انظر بزَّ َبذَّ 

َب�َذَر َيْبُذُر الُبُذوَر َبْذرًا: نش�رها في األرض. 
وواح�دة الب�ذور َب�ْذَرٌة، وتجمع عل�ى بِذاٍر 

أيضًا. ]انظر بزر[

َبَذَل َيْبُذُل َبْذالً: أعطى. االبتَِذاُل: بذُل المرِء 
وق�اَره ف�ي س�بيل ج�ذب األنظ�ار، )يبتذل 
الموظ�ف نفس�ه بالدخ�ول المتك�رر عل�ى 
رئيس�ه، ويبتذل المذيع نفسه باإلصرار على 
أن يظه�ر أوف�ر علم�ًا من الضي�ف، وبإطالة 
السؤال بغير مسوغ(. / االبتذال في اإلعالم: 
بذُل ماء الوجه في سبيل لفت األنظار، ومن 
ذل�ك التهويل وتصوير كل ح�دث على أنه 
»محاكم�ة الق�رن«، أو »الكارث�ة العظمى«. 
وم�ن ذل�ك خ�روج المذي�ع ع�ن دوره في 
إيص�ال المعلومة والخبر إلى دور المناضل 
نبرت�ه لك�ي يش�حن  رافع�ًا صوت�ه ومغيِّ�رًا 

الجمه�ور، أو لك�ي يج�ادل سياس�يًا يدافع 
ع�ن قضي�ة يعارضه�ا المذي�ع، وم�ن ذلك 
إظه�ار المذي�ع تأثره البالغ وذرف�ه الدموع، 
أو إغراق�ه في الضحك الهس�تيري. يحدث 
ذل�ك في برامج الترفي�ه حيث يتخذ المذيع 
دور المه�رج، وق�د درج اإلع�الم الرصي�ن 
عل�ى الفصل بح�زم بين ه�ذه البرامج وبين 
البرامج التي تقدم المعلومات، قد بلغ األمر 
ببع�ض المحط�ات الرصين�ة أن تمنع مذيعًا 
يقدم برنامجًا خفيفًا من قراءة نشرة أخبار أو 
تقدي�م برنامج إخب�اري حفاظًا على صدقية 
المعلوم�ة. م�ن االبت�ذال ق�راءة الخب�ر عن 
كارث�ة إنس�انية بلهجة جنائزية، واإلس�راف 
ف�ي إظه�ار الح�زن، غير أن�ه يمك�ن التعبير 
ع�ن التفاعل م�ع المجتمع بطريق�ة رصينة، 
مثال ذلك المذيع مايكل بيرك عندما أسقط 
– وألول مرة – من مطلع نش�رته الرئيس�ية 
عب�ارة »مس�اء الخي�ر« المعتادة ي�وَم وقعت 
حادثة لوكربي في سكوتلندا، في 21 كانون 
المبَتَذَلة:  1988. / العب�ارة  األول/ديس�مبر 
المهترئة التي فقدت قدرتها على اإلدهاش، 
وربما أيضًا فقدت معناها. / بِْذَلٌة وبِْذالٌت: 
م�ا يرتدي�ه الم�رء في بيت�ه، أو للقي�ام بعمل 
ل أي اطِّراِح األناقة. ]انظر  يحت�اج إلى التََّبذُّ

بدلة في بدل[

ًا: وف�ى بوع�ده، وأط�اع والدي�ه  َب�رَّ َيَب�رُّ بِ�رَّ
محس�نًا. وه�و ش�خص َب�رٌّ وَبارٌّ وم�ا يفعله 
تين:  ُة، بش�دَّ يَّ : اليابس�ة. / الَبرِّ . / الَبرُّ هو البِرُّ
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البش�ر.  واح�دة:  ٍة  بش�دَّ �ُة،  والَبِريَّ الخ�الء. 
تك�ون  رات  والمب�رِّ التَّْس�ويغ.  / التَّْبِري�ر: 
غات أسباب  صادقة وتكون كاذبة، والمس�وِّ
: خارجي. وللكلمة  ان�يٌّ حقيقية غالب�ًا. / َبرَّ

معاٍن فلسفية.

َيْبَرُأ: خلق، وتستعمل لله تعالى فقط.  َبَرَأ 

ب�را. َبَرى َيْب�ري بريًا: نحت ع�ودًا، أو دبَّب 
قلم رصاص، وأداة الَبْري ال�ِمْبراة، والجمع 

ال�َمباري. / مباراٌة مباَراَتاِن، ُمَباَرَياٌت. 

برأ. بِرَئ َيْبَرُأ: ُش�ِفَي. َبراَءُة االختراع: صكٌّ 
بنسبة االختراع إلى صاحبه.          

براب�رة: قبائل جرمانية ومغولية ش�نت على 
أوروب�ا قب�ل ألف وخمس�مئة س�نة غارات 
نس�تعمل  وال  الش�ديد.  بالعن�ف  اتس�مت 
المصطل�ح األجنب�ي »برب�ري« لي�دل عل�ى 
التوحش حتى ال ينصرف الذهن إلى البربر.

الَبْرَب�ر: اس�م ع�ام يطل�ق على أهل ش�مال 
ة اإلفريقية األوائل، وهم أقوام حفظوا  الق�ارَّ

لغاتهم وثقافاتهم الغنية. 

ج: التََّزيُّن الزائد المك�روه. فإذا  ب�رج. التب�رُّ
وصفنا امرأة غير قاصدين إلى إصدار حكم 
نَ�ة أو إنه�ا اتخذت  أخالق�ي قلن�ا إنه�ا ُمَتَزيِّ
َواُق: زينة المرأة.  َق�ت. وال�زَّ زينته�ا، أو َتَزوَّ
أي  اووق،  بال�زَّ الذه�ب  يخلط�ون  كان�وا 
ئب�ق، فَيَتَمْلَغ�ُم ويصب�ح ليِّن�ًا، فيْطُلون به  الزِّ
ضونها للنار فيطير  ال�ِملعقة المعدنية ثم ُيعرِّ

الزئب�ق وتبق�ى الملعقة مطلي�ة بالذهب؛ ثم 
غ�دت كلُّ زين�ٍة َزَواق�ًا. / باِرَج�ٌة وَب�َواِرُج: 
سفينة حربية كبيرة. وال تقابل البارجة كلمة 
»باْرْج« األجنبية التي تعني سفينة نهرية لنقل 
البضائ�ع أو عبَّارة تنقل الناس والس�يارات. 
ف�ي  مذك�ورة  »بارج�ة«  العربي�ة  فالكلم�ة 
المعاج�م القديمة، وينقلها صاحب »التاج« 
ُتتََّخُذ  عن األصمعي، ثم يصفها بأنها س�فية 
ُمرَتَق�ًى  أو  ع�اٍل،  مبن�ى  / الُب�ْرُج:  للقت�ال. 
َأْبَراج؛  لمراقب�ة بش�ر أو طائ�رات والجم�ع 
والب�رج أيض�ًا تش�كيلة نج�وم في الس�ماء، 

والجمع ُبُروج.  

أه�ل  البرجوازي�ة:  الطبق�ة  �ة.  ُبْرُجواِزيَّ
الصناع�ة والتج�ارة الذي�ن نهض�وا بأوروبا 
بعد اضمح�الل اإلقطاع. والكلمة مصطلح 
تاريخ�ي اجتماع�ي؛ ووْصُم م�ن َيظهر عليه 
واش�تقاق  بالبرج�وازي،  زمنن�ا  ف�ي  الث�راء 
ضحال�ة،  ع�ن  ُينبئ�اِن  والتََّبْرُج�ز،  البرَج�َزة 

واإلعالم الرصين يجتنب ذلك.

َب�ِرَح َيْب�َرُح. تس�تعمل غالب�ًا م�ع النف�ي )ما 
وف�ي  المزعوم�ة(،  بأمج�اده  رن�ا  يذكِّ َب�ِرَح 
الحاض�ر )ل�ن َنْبَرَح الم�كان إالَّ مصطحبين 
ٌح: ش�ديد.  ُمَبرِّ زميلن�ا المحتجز(. / ضرٌب 

/ الباِرَحة: أمس.

َب�َرَد َيْبُرُد: َحتَّ المعدن بحديدة خش�نة هي 
ال�ِمْب�َرُد. / الُب�راَدُة: ُحتاَت�ُة المع�دن. / َبْرٌد: 
اإلحس�اس بانخفاض درجة الح�رارة، فأما 
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َرْش�ٌح؛ وال  أو  بالفي�روس ف�زكاٌم  اإلصاب�ة 
نق�ول ال َب�ْردًا وال ِجريب�ًا. / ال�ُمت�َأذِّي م�ن 
الب�رد َب�ْرَداٌن، وه�ي َبْرَدانٌة. / الَب�َرُد: حبات 
َجة.  اُد: الثالَّ الجليد الساقطة من الجو. / البرَّ
وأطلقوا على إبريق الش�اي، حتى قبل بِدعِة 
ادًا. /  البريد اإللكتروني  الشاي المثلوج، برَّ

هو اإليميل، ونقول: رسالة إلكترونية.

بردع�ة. الَبْرَدَع�ُة للحمار كالس�رج للفرس. 
ووردت َبْرَذَعة.

َيْب�ُرُز ُبروزًا: ظه�ر. / البِ�راُز: فضالت  َب�َرَز 
تعن�ي  »بِ�راز«  كلم�ة  وكان�ت  األمع�اء. 
»مبارزة«. / امرأة َبْرَزٌة: مقبلة على المجتمع 

ق.  ز: المتفوِّ ثقًة بنفسها وعفافها. / ال�ُمَبرِّ

بي�ن  الَب�ْرَزُخ: قطع�ة أرٍض تفص�ل  ب�رزخ. 
بحرين فسيناء برزخ يفصل البحر المتوسط 
ع�ن البح�ر األحم�ر، وبنم�ا ب�رزخ يفص�ل 
المحي�ط اله�ادئ ع�ن األطلس�ي، وعكس 
الحاج�ز،  والب�رزخ:  المضي�ق.   الب�رزخ 

﴿بينهما برزٌخ ال َيْبغيان﴾.

بِْرِسيٌم: نبات تعتلفه الماشية. 

بِرشاٌم: كبسولة فيها دواٌء مسحوٌق.

َبِرَص َيْبَرُص: أصيب بالَبَرص. والَبَرُص هو 
الُجَذام، وهو بكتيريٌّ معٍد. 

َبْرَطَل: رَشا، والبِْرطِيل: الرشوة.

َبَراعًة: أتقن فنه.  َيْبَرُع  َبَرَع 

ُبْرُغوٌث: حشرة كالَبقِّ تقفز قفزًا. / »َأَكلوني 
البراغي�ُث«: عبارة قاله�ا أعرابي فُأثَِرْت عنه 
ة فيها. فقد َذكر الفاعَل مرتين:  لَِلطِيف�ة َنْحويَّ
م�رة ف�ي واو أكلون�ي، والثاني�ة البراغي�ُث. 
ويب�دو أن ه�ذه كان�ت لهج�ة قبيلت�ه، وإالَّ 
فلم�اذا يتكل�م الع�رب الي�وم في المش�رق 
البراغي�ث«؟  »أكلون�ي  بلغ�ِة  والمغ�رب 
و»َأعطون�ي  الن�اُس«،  »س�بقوني  يقول�ون: 
القوي�م:  والصحي�ح  هدي�ة«.  أصدقائ�ي 
أصدقائ�ي  و)أعطان�ي  الن�اس(،  )س�بقني 
ْقنا  هدي�ة(، و)أكلتن�ي البراغي�ث(.. إن صدَّ
أنَّه�ا َفَعَلْت. وقد َأعرب�وا »الذين« في اآلية: 
وا النَّْج�َوى الذي�ن َظَلم�وا﴾ بدالً،  ﴿وَأَس�رُّ
وخب�رًا لمحذوف، ومبت�دًأ مؤخرًا، وفاعاًل، 
ومفع�والً عل�ى االختصاص، ونعت�ًا. وقال 
وا  س�يَبَوْيِه بفاعليته�ا وجع�ل الواو في أَس�رُّ

عالمة جمع ال محلَّ إِعرابيًا لها.

َب�َرَق َيْبُرُق: برَقت الس�ماء لم�ع فيها البرق. 
لُت�وازي  وتس�تعمل  أيض�ًا،  ُيْب�ِرُق  وَأْب�َرَق 
َأرع�َد ُيْرِعُد في التعبير )جاءن�ا غاضبًا ُيبِرُق 
وُيرِع�ُد(. / باِرَق�ُة أمٍل: الَباِرق�ُة في األصل 
�رة بمط�ر، )تمثل  َتْبُرق مبشِّ الس�حابة الت�ي 
ه�ذه األرق�ام باِرَقَة َأمٍل في انحس�ار الركود 

االقتصادي(.

َبَرَك َيْبُرُك الجمل: ربض ثانيًا قوائَمه. / يقال 
في التهنئة ُمباَرٌك. وخطَُّأوا كلمة »َمْبُروك«.

بِ�ْرَكار: ه�و الَبْرَج�ل والبي�كار، واألفض�ل 
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الِفرَجار، أليس ينفرج؟ 

الس�لطة  لمجال�س  جام�ع  اس�م  َبْرَلَم�ان: 
التش�ريعية. وننطقها كما نكتبه�ا بباء عربية، 
وبدون قصد إلى محاكاة نطقها بلغة أجنبية، 
فنُْطُقها كأنها »البفارلومون« ناتِئ وسط كالم 
عرب�ي. يس�عى المذيع الح�اذق إلى تقريب 
الكلم�ات األجنبية إلى ج�رس العربية، وال 
ب�ت، أي دخلت العربية،  س�يما إن كانت ُعرِّ
المختلفة  كثيرًا. / البرلمان�ات  واس�تعملت 
نذك�ر أس�ماءها »مجلس الش�عب، مجلس 
كان  ف�إن  التش�ريعي«،  المجل�س  الن�واب، 
�ي فكلمة برلمان  االس�م غير مألوف للمتلقِّ
تس�ّد. / م�ن البرلمان�ات غي�ر العربية نذكر 
المجل�س  الكونغ�رس:  بأس�مائها:  ثالث�ة 
التش�ريعي ف�ي الوالي�ات المتح�دة، ويضم 
مجل�س الش�يوخ، وهو مئة عض�و، عن كل 
والي�ة عضوان؛ ومجلس النواب وهو يمثل 
المواطنين عدديًا. البرلمان البريطاني: يضم 
مجل�س الل�وردات، وأعض�اؤه بي�ن ُمعيَّ�ن 
تعيين�ًا ووارٍث للمقع�د، ومجل�س العم�وم 
المنتخب، وهو صاحب الس�لطة التشريعية 
األقوى. الكنيست: برلمان إسرائيل، ويضم 
مئة وعش�رين عضوًا، كله�م منتَخبون. فإذا 
م�ا ذكرن�ا البوندس�تاغ مث�اًل ذكرن�ا مع�ه أنه 

»البرلمان األلماني«.

َبَرَم َيْبُرُم َبْرمًا: َفَتَل الحبل بإحكام. / َبِرَم َيْبَرُم 
َبِرٌم يشعر بالملل.    َبَرمًا: سئَم، فهو شخص 

بِْرميٌل َبَراميُل: وعاء أسطواني. بِرميل النفط: 
َكْي�ٌل معل�وم، وه�و مئٌة وتس�عٌة وخمس�ون 

ليترًا. 

َبْرَناَم�ٌج، بفت�ح الميم، َبراِم�ُج: والفعل منها 
َبْرَم�َج ُيَبْرِمُج. البرنامج التلفزي نوعان: نوع 
يقوم على شخص المذيع، فإذا تغير المذيع 
انه�ار البرنام�ج، ذلك أنه مهت�رٌئ من حيث 
اإلع�داُد ولي�س وراءه فريق جيِّ�د؛ وبرنامج 
قوي يبدو للمش�اهد أنه قائم على ش�خص 
المذيع، ث�م يتغير المذي�ع فيصمد البرنامج 
ويلمع م�ن جوانب أخرى كاأللماس�ة، من 
أي جوانبه�ا نظ�رت ش�اهدت أطياف�ًا تبه�ر 
العين، فهذا البرنامج كالمؤسس�ة الناجحة. 
الحاس�وبية.  البرام�ج  / الَبْرَمِجيَّ�ات: 
الحاس�وبية.  البرام�ج  تنضي�د  / الَبْرَمَج�ُة: 
الوق�ت  تقطي�ع  اإلع�الم:  ف�ي  / والبرَمَج�ُة 
عل�ى برام�ج محددة ف�ي اإلذاع�ة والتلفزة. 
وق�د تغي�ر مفهوم البرمجة باتس�اع الخريطة 
اإلعالمية وتع�دد الخيارات، ووجبت على 
اإلعالميي�ن المواكبة. فاإلذاعة الوحيدة في 
البل�د التي يس�معها كل الناس كانت تبرمج 
نش�راتها وبرامجها في مواعيد دقيقة يعرفها 
الناس ويتابعونها، وكذا التلفازات الرس�مية 
الت�ي كانت تحتكر الهواء. وكان من دواعي 
فخ�ر المؤسس�ة اإلعالمي�ة دقته�ا ف�ي ب�ث 
برامجه�ا ألن هن�اك جمه�ورًا ينتظ�ر. وفي 
عصر اليوتيوب والفضاء المتخم باإلذاعات 
ي يس�معك ويراك  والتلفازات أصبح المتلقِّ
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بالمصادف�ة ف�ي الغال�ب. فم�ن الحكمة أن 
ق�ة عل�ى نحو  تقص�ر البرام�ج وتصب�ح مفرَّ
يس�هل مع�ه اصطياده�ا. وبقي�ت النش�رات 
على رأس الساعة. ولسرعة تقليب المشاهد 
للقن�وات أصبحت نش�رة النصف س�اعة أو 
الساعة الكاملة محتاجة إلى معالجة خاصة، 
بحيث تكون الدقائق األولى موجزًا س�ريعًا 
ثم ُتعرض جمي�ع األخبار ببعض التفصيل، 
ث�م يعود الموجز ثم تفاصيل أخرى عن كل 
األخب�ار مرفق�ة بتقاري�ر ومقاب�الت، وهلم 
ا. مفتاح البرمجة اإلعالمية معرفة طبيعة  َجرَّ
الجمهور وكيفية متابعته للوس�يلة اإلعالمية 
بهدف اصطياد انتباهه بتش�كيلة من البرامج 

السريعة والوافية بتعاقب معين.   

ُبُرْنز: سبيكة من نحاس وقصدير. وال نكتبها 
اْلْبروْنْز ألن العربية تأبى توالي السواكن. 

ف�ي  المعاج�م  تضط�رب  ُبُره�اٌت.  ُبْرَه�ٌة، 
تعري�ف البرهة فمن قائل إنها المدة الطويلة 
ومن قائل إنها القصيرة، وهي في اس�تعمال 
اُلَهنْيَه�ة  أن  غي�ر  قصي�رة،  م�دة  الفصح�اء 
أقص�ر. فأما إذا اس�ُتعملت البرهة مصطلحًا 
جيولوجيًا يقيس أعمار الصخور فلها اعتبار 

آخر، وقد تصل إلى مليون سنة.

والَمَراِس�م.  التَّْش�ريَفات  ْبروتوك�ول: 
وف�ي اإلع�الم الرس�مي كثي�ر م�ن األخبار 
التش�ريفاتيَّة التي تلقى نقدًا ش�ديدًا. ال ينُدُر 
أن يهت�م اإلعالم المحلي بتش�ريفات رئيس 

�ًا  بلدي�ة أو مل�ك، ويك�ون الجمه�ور مهتمَّ
بهذه التش�ريفات أيض�ًا ألن المجتمع يحب 
ا إذا كان نظام  أن يرى نفسه في اإلعالم. فأمَّ
الحكم وحده هو المهتم بها لترسيخ صورة 
الحاك�م عب�ر الض�خ اإلعالمي، ول�م يكن 
الجمهور مهتمًا فتلك التش�ريفات الذميمة. 
ويالح�ظ أنه�ا تراجع�ت كثي�رًا، حت�ى ف�ي 
اإلع�الم الرس�مي العربي، بع�د الفضائيات 

وامتالك الجمهور الِخيار.

بِريطانيا: االس�م الرس�مي له�ذه الدولة هو 
)المملك�ة المتح�دة م�ن بريطاني�ا العظمى 
وإيرلن�دا الش�مالية(، وتض�م ع�دة )بلدان( 
ه�ي إنجلترا، وويلز، وس�كوتلندا، وإيرلندا 
الشمالية. و)بريطانيا العظمى( اسم جغرافي 
ال سياس�ي، وهو يشير إلى الجزيرة الكبرى 
التي تضم إنجلترا وويلز وس�كوتلندا فقط. 
والعظم�ى وص�ف جغرافي كقولن�ا القاهرة 
الكبرى، ولم ُيَصكَّ لبيان الَعظمة كما يتوهم 
الكثي�رون، وآي�ة ذلك أن األلم�ان كانوا في 
إعالمهم يس�مونها »بريطانيا العظمى« وهم 
يدك�ون مدنه�ا بالقنابل في الح�رب الثانية. 

بريطانيا فحسب.  ي الدولة  إعالميًا نسمِّ

. / َبزَّ َيُبزُّ  َب�زَّ َيُبزُّ زم�الءه: فاقهم، وِمثُلها َب�ذَّ
خصمه: سلبه متاعه ولباسه وسالحه، هكذا 
كانوا يفعلون في الجاهلية. والكلمة قديمة. 
ُة: اللباس  والَبزُّ هو المتاع المس�لوب. / البِزَّ

اُز: بائع األقمشة.  الرسمي. / الَبزَّ
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بِْزٌر وُبزوٌر: الَحبُّ الذي تنبته األرض، )بِْزُر 
الَكتَّ�ان، وبِْزُر البِطِّيخ(. ف�إن أريد زرعه في 
األرض س�مي ُبُذورًا وبَِذارًا. ]راجع »بذر«[ 

/ األَْبَزاُر: التوابل. 

َبَزَغ يْبُزُغ ُبزوغًا: ظهر وسطع.

َبَزَل يبُزُل اإلناَء َبْزالً: ثقبه، وكانوا يبُزُلون ِزقَّ 
الخمر بال�ِمبَزل من أس�فله. والَباِزل: البعير 
َث�ة أي ثقبتها وبدأت  ال�ذي بزلت أس�نانه اللِّ

ُء: البِِسلَّة، والِجلبانة.  تظهر.  / الَباِزالَّ

َبَس�َط َيْبُس�ُط َبْس�طًا: َف�َرَش. / تعبي�ر )ف�ور 
عودته أصبح، بَِبس�اَطة، زعيم المعارضة بال 
منازع(، مترجم عن لغة أجنبية، لكنه مفيد.

باِس�َقٌة أي  ُبُس�وقًا. والش�جرة  يبُس�ُق  َبَس�َق 
عالية.

بِْس�ْكويت  م�ن  أفض�ل  تعري�ب  َبْس�ُكوت. 
فه�و يزي�ل ع�ن الكلم�ة التق�اء الس�اكنين. 
والبس�كوت اش�تقاقًا من أقارب الُبْقُسماط. 

]انظرها[

بُس�ل يبُسُل َبس�الًة: َش�ُجَع. وأصل الباِسل: 
باِساًل  �ر، وس�موا األس�د  الم�َُكشِّ المتجهم 
ألنه�م رأوا ف�ي وجه�ه تكش�يرًا، والباس�ل 
الش�جاع، والجمع  المعاصر  في اس�تعمالنا 
بواسل. / أْبَسَل الرجَل ُيْبِسُله إبساالً: أْسَلَمه 
للهالك، ﴿أولئَك الذين ُأْبِس�ُلوا بما َكَس�ُبوا 

لُهْم شراٌب ِمْن َحِميم﴾

َبَس�َم َيْبِس�ُم: أي ابتس�م. وال�َمْبِس�ُم الثغ�ر. 
النارجيلة الذي  وال�ِمْبَس�ُم ط�رف خرط�وم 

يكون في الفم.  

َبشَّ َيَبشُّ َبَشاش�ًة، وأنا قد َبِشْش�ُت في وجه 
ضيفي: ابتسمت وأبديت ارتياحًا لحضوره. 

َر  بَشَر َيْبُشُر جوز الهند: فتَّته بال�ِمْبَشَرة. / بشَّ
�ُر بدينه: دعا إليه. / التبشير بالمسيحية،  ُيبشِّ
االس�تعمال  ف�ي  اإلس�الم  إل�ى  والدع�وة 
، على أنه  الغال�ب. / البِش�ارة: الخبر الس�ارُّ
�رهم بعذاٍب  ج�اء في القرآن الكريم: ﴿فبشِّ

أليم﴾ على سبيل التهكم بالمشركين. 

َبِش�َع َيْبَشُع: صار كريهًا أو قبيحًا. »المجزرة 
الَبِشعة« تعبير غير مفيد، إذ كل مجزرة بشعة؛ 
ويتخل�ص اإلعالمي، حفاظًا على صدقيته، 
ُم عوضًا  م�ن كل نعت يحمل تهوي�اًل، ويقدِّ
عن النعت معلومات عن حجم المجزرة أو 

الكارثة، إلخ. 

َبْشكِير، فارسي فتركي: ِمنْشفة لليدين. 

، نس�بٌة إل�ى الَبَص�ر، وَبْصِريٌّ نس�بٌة  َبَص�ريٌّ
إل�ى مدين�ة البص�رة، )الحس�ُن الَبْص�ِرّي(. 
التلف�زيُّ  : م�ا يضع�ه  الَبص�ريُّ / ال�ُمَع�اِدُل 
عل�ى الشاش�ة مقاب�ل الن�ص المق�روء. قد 
يكون النص محتويًا على أرقاٍم وتفصيالت 
اقتصادي�ة كثي�رة فيخت�ار التلف�زيُّ أن يْعُمَر 
الشاشة برس�وم إيضاحية، وقد يكون النص 
المع�ادل  فيك�ون  دس�تورية  لم�ادة  ش�رحًا 
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البص�ري كتاب�ة ن�ص الم�ادة على الشاش�ة 
وتحريك�ه بحي�ث تظه�ر األس�طر م�ع نطق 
قطع�ة  المس�موع  يك�ون  وق�د  الكلم�ات. 
موس�يقية، فالمع�ادل البصري عندئذ صورة 
الناجح لفرقة  العازفين وقائدهم، والتصوير 
تع�زف لحنًا يك�ون بمعرف�ة المخرج للحن 
حت�ى ينق�ل الص�ورة بين آل�ة وآلة بس�رعة. 
وف�ي تصوير س�يمفونية يصاح�ب المخرَج 
موس�يقيٌّ بي�ده النوط�ة. وفي التلف�زة يكون 
النص أحيانًا أساسًا فيبحث له المخرج عن 
ُمَع�اِدٍل َبَص�ريٍّ يوهم المتلقي ب�أن الصورة 
والن�ص كليهم�ا أس�اس. وتك�ون الص�ورة 
أحيانًا هي األس�اس فيج�د المخرج معادالً 
س�ْمعيًا يوهم المتلقي ب�أن الصورة والنص 
كليهما أساس. في السينما والتلفزة الصوت 
والص�ورة جناح�ان متس�اويان بهم�ا يقل�ع 

العمل.    

َبَص�َق َيْبُص�ُق َبْصَق�ًا، وم�ا يخ�رج م�ن الفم 
وكان�ت  وَبَس�ق،  ب�َزق  وأج�ازوا  الُبص�اُق. 

واحدة تكفي وتزيد.

َبَصَل�ٌة َبَص�الٌت: نب�ت ينتف�ع الم�رء بجذره 
والجذر كله قشور.  

َبَصَم َيْبُصُم بإبهامه َبْصمًا: َخَتم بدل التوقيع. 
وانتزع�وا من العي�ن تمييزًا للف�رد عن غيره 

فهذه َبْصَمُة العين. 

بض�ع. كلم�ة بِْضٍع تأتي مذك�رًا مع المؤنث 
الَوقف�ة  ف�ي  )كان  المذك�ر:  م�ع  ومؤنث�ة 

نس�اء  وبِْض�ُع  رج�اٍل  بِْضَع�ُة  االحتجاجي�ة 
فقط(. / تركيب )هؤالء بِضعَة عشَر رجاًل/ 
وبِض�َع عش�رَة امرأة( يعني: أكثر من عش�رة 
ودون العشرين. / نعامل »بضع« كما نعامل 
لف�ظ »ثالث�ة« م�ن حي�ث اإلع�راب في أي 
تركيب جاءت. / بَِضاَعٌة بكس�ر الباء: شيء 
مع�روض للبيع. فما يعرضه التاجر بَِضاعة، 
فإذا اش�تراها المشتري فهي سلعة. / ِمْبَضٌع 

َمباِضُع: سكين الجراح.

إل�ى  حاج�ة  ف�ال  جم�ٌع،  البطاط�ا  َبَطاَط�ا. 
»بطاطس« بالس�ين. والس�ين عالمة الجمع 

اإلنجليزية. 

بِطاَقٌة بِطاقاٌت وَبطاِئُق: ُرْقَعة. 

َبَطَح الرجَل َيْبَطُحه َبْطحًا: رماه على وجهه. 
وانبَط�َح ارتم�ى عل�ى بطن�ه اتق�اء الخط�ر، 
وم�ن هن�ا وْصُف الهيَّابي�ن وذوي المواقف 

االستسالمية بال�ُمنَْبطِِحين.

َبطِ�َر َيْبَط�ُر َبَط�رًا، فه�و َبطِ�ٌر: معتِق�ٌد بدوام 
النعم�ة فه�و يب�دد الم�ال ف�ي غي�ر وجه�ه. 
/ الَبْطِرَي�ْرك هو الَبْط�َرُك، وهو صاحب رتبة 

عالية في الكنيسة، والجمع َبَطاِرَكٌة.

بِْطِري�ٌق وَبَطاِرَق�ٌة. البِطري�ق: رئي�س الروم، 
وقد َيجمع بين الس�لطة السياس�ية والدينية. 
/ البِْطِري�ق: طائ�ر ال يطي�ر، موطنه القطب، 

كأنما شبهوه في ِوقفته بالبطريرك.

ي على  َبَطَش يبطُِش َبْطشًا: أسرف في التعدِّ
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من ال حول له وال قوة. 

بَط�َل َيْبُط�ُل ُبْطالن�ًا: أصب�ح باط�اًل ُمْلغ�ًى. 
/ َبُط�ل َيْبُطُل ُبُطولًة: أصبح بطاًل. / البَِطالُة: 
حال�ة التعط�ل ع�ن العمل للش�خص أو في 

البلد. 

ٌر: الذي  َيبُطُن: َخِف�َي. / الَبْط�ُن، مذكَّ َبَط�َن 
الَباطِ�ن،  م�ن  / العم�ل  الص�در.  تح�ت 
واس�تئجار بيت من الباطن: تعامٌل مع جهة 
فرعي�ة، وكثي�رًا م�ا يك�ون بغير عل�م الجهة 
�ُق الم�رء ف�ي  األصلي�ة. / االس�تِْبطان: تعمُّ
مراقبة وفهم ذاته. واس�تعملت حديثًا لتعني 
َتَمثُّ�َل المعرف�ة وهضمه�ا. / َبطَّانِيَّ�ة: دثار، 

ِحرام، الجمع َبَطاطِين. 

َبُط�َؤ َيْبُطُؤ فهو َبطِ�يٌء: متميٌِّز بالُبْطِء أي قلة 
السرعة.

الة. بطُّوطة. ابُن َبطُّوَطَة الرحَّ

بِطِّيٌخ، بكسر الباء: هو األحمر اللب – وقد 
أدركت�ه الهندس�ة الوراثية فمنه الي�وم ألوان 
اُم األصفر. ول�كل بلد عربي في  �مَّ والشَّ  ،–

البطيخ والشمام تسمياته. 

َبَع�َث يبَع�ُث َبْعَث�ة وَبَعث�ات: أرس�ل. َبْعث�ٌة 
دبلوماس�ية، والعضو فيها َمْبُع�وٌث؛ والَبْعَثُة 
أيض�ًا منح�ة للدراس�ة ف�ي الخ�ارج، وم�ن 
ناله�ا فهو ُمبَتَع�ٌث قد حصل عل�ى اْبتَِعاٍث. 

/ والبِعثة، بكسر الباء: الرسالة المحمدية. 

َبَع�َج يبَع�ُج، كان�وا يبعج�ون البطن بس�يف 
ف�ي  الس�يارة  يبعج�ون  وص�اروا  ورم�ح، 

حادث. 

َبُع�َد يبُعُد: ابتعد ونأى. / بِع�َد يبَعُد: هلك. 
وكان�وا يندب�ون القتيل قائلي�ن: ال َتْبَعد، أي 
ليت�ك ل�م تهل�ك. / َبْع�د: ظ�رف م�كان أو 
زم�ان. إذا ج�اء بعده�ا مضاف إلي�ه ُنصبت 
بالفتح�ة )بع�َد المغ�رِب(، وإذا ُقطِعت عن 
�ا بع�ُد، ف�إن الله  اإلضاف�ة ُض�مَّ آخره�ا )أمَّ
أمركم بالتقوى(، )اآلن التسجيل وفيما بعُد 
ب الخليفة  نسَأُل عن الكتب المطلوبة(، )قرَّ
الواث�ق المغني�ن، وه�و – بع�ُد – صاح�ب 
ألحان وغناء.( قال العقاد إن الش�يخ محمد 
عب�ده زار مدرس�ته ف�ي أس�وان وه�و صبي 
ونظ�ر ف�ي موضوع إنش�اٍء كتبه، فق�ال: »ما 
أجدر هذا الصبيَّ أن يكوَن كاتبًا بعُد«، وانتبه 
َة »بعُد« مع  العق�اد إلى أن الش�يخ أظهر َضمَّ
أنه وقف عليها. / ُبَعْيَد: أي بعد قليل. كلمة 
مفي�دة في األخبار: )قال الوزير، ُبَعْيَد نش�ر 
الخب�ر، إنه س�يقاضي الصحيف�ة، وبعد أيام 
تكش�فت معلومات جدي�دة، ولم يعد يذكر 
حافة  نيََّت�ه التوج�َه إل�ى القضاء(. / ف�ي الصِّ
يس�تعملون »بعد« للس�ببية، بتأثير األساليب 
األجنبية. قد يفيد هذا، لكْن قد تأتي الجملة 
قلق�ة، كأن يق�ال: »قتل ثالثة أش�خاص بعد 
تفجير انتحاري.« نعم، قد قتلوا بعد التفجير 
ال قبل�ه، ولكنن�ا قصدن�ا إلى معنى الس�ببية 
واألفض�ل  غريب�ة،  »بع�د«  كلم�ة  فج�اءت 
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الق�ول: )قتلوا في االنفجار(؛ على أن فائدة 
التعبير تتمثل في أننا قد نعود إلى الخبر بعد 
س�اعات عدي�دة م�ن التفجير، فيك�ون قتل 
فيه أش�خاص فورًا ثم مات بعض الجرحى 
الحق�ًا، فنق�ول مث�اًل: )بعد تفجير الس�وق 

التجاري بلغ عدد القتلى سبعة(.

أل  إدخ�ال  فق�ط يكره�ون  النح�اة  بع�ض. 
اس�تعملوا  الفصح�اء  لك�ن  بع�ض،  عل�ى 
)الَبع�ض( كثي�رًا، كم�ا ف�ي: )البع�ض يرى 
وجوب التمس�ك بالقديم(. / نقول بعَضهم 
بعَضُهم بعضًا على  بعضًا: )أخذوا يلوم�ون 

الهزيمة(، وال نقول بعضهم البعض.

بغ�ا. َبَغ�ى َيْبِغ�ي َبْغَي�ًا: ظلم، )عل�ى الباغي 
إج�راُء  )ينبغ�ي  / نق�ول:  الدوائ�ر(.  ت�دور 
اقت�راع س�ري( ونرفع كلمة »إج�راء« فاعاًل 
�ا في المعنى فنحن َمن س�ُيجري  نْحوي�ًا فأمَّ
االقت�راع. / ينَبِغ�ي علي�ك أالَّ تتأخر: يجب 
عليك. ال ينَبِغي لك أن تتأخر: ال يليق بك. 
/ الَبِغيُّ بتش�ديد الي�اء: الم�ُوِمُس، والجمع 
بغايا. وفي س�ياق برنامج وثائقي يعالج هذا 
الشأن متعاطفًا مع ظروف نساء رماهن الفقر 
بات  في المهنة العتيقة يمكن القول: المتكسِّ
ة، ق�وَل المثل، ال تأكل  بأجس�امهن؛ والحرَّ
بثدييها، على أنها إن جاع أطفالها أطعمتهم 

جسمها. 

بغ�د. َتَبْغَدَد: أي ص�ار مرفهًا بعد فقر، كمن 
ع�اد م�ن بغ�داَد عاصمِة الخالف�ة إلى بلدته 

بحال حس�نة. وقالوا: تبغدد علينا، أي ترفَّع 
عنا. وقال ش�اعر األردن عرار، وقد عاد من 
دمش�ق إل�ى بلدت�ه إِْربِد في منطق�ة حوران: 
تِه  )قالوا َتَدْمَش�َق، قولوا ما يزال على.. ِعالَّ

إِْربِِديَّ اللوِن ُحوراني(.

ُيْبِغُض ُبْغضًا: َكِرَه وَمَقَت.  بغض. َأْبَغَض 

: م�ن حش�رات الف�راش، ولي�س تقف�ز  َب�قٌّ
كالبرغوث. 

َبَقاًء: ظل ومكث. / ما تبقَّى:  بقا. بقَي يبَقى 
ما َفَضل بعد ذهاب ُجلِّه. 

ٌة. وأثب�ت لها رينه�ارت دوزي  ُبْقَج�ٌة: ُص�رَّ
أص�اًل فارس�يًا فتركيًَّا، ولئ�ن قاربت الكلمة 

اإلنجليزية باِكج فهي ليست منها. 

َبَقَر يبُقُر بْقرًا: شقَّ البطن. 

والُقْزم�اط  الِقْرَش�لَّة  يس�مونه  ُبْقُس�ماٌط، 
والبش�ماط والخش�كار. وهو خبز محمص 
بلف�ظ  العباس�يين  كت�ب  وذكرت�ه  ج�اف، 
الُخشُكنان، وقد قتلت ابَن الرومي خشكنانٌة 
مس�مومة. ق�ال دوزي، واس�تند إل�ى أل�ف 
ليل�ة وليلة، م�ا مف�اده أن الُخْش�ُكنَانَِكة هي 
البقس�ماط وأنهما مترادفتان.  البكسماط أو 
البقس�ماط:  معن�ى  إن  ش�ير  آدي  وق�ال 
المخب�وز مرتي�ن، بحس�ب الالتيني�ة »بيس 
بحس�ب  م�رات  ث�الث  أو  كوكت�وس«، 
المضي�ف لطفيل�ي حض�ر  الفارس�ية. ق�ال 
مائدته وأخذ يفلس�ف ألفاظ األطعمة: »ُكْل 
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وأنت ساكت«. ]انظر بسكوت[

ء ف�ي الع�راق فول ف�ي مصر.  بق�ل: الباِق�الَّ
م�ن  بعضه�ا  وب�ذور  الُخَض�ر،  / الُبُق�ول: 
 . الَقَطانيُّ حم�ص وع�دس وفاصولي�ا ه�ي 
�اُل كان يبي�ع الخض�ر فص�ار يبيع كل  / الَبقَّ

شْيٍء إال الُخَضر. 

ب�كا. َبَك�ى َيْبِكي ُب�َكاًء: دمعت عين�اه تأثرًا. 
حائ�ط المبكى عند اليه�ود هو حائط الُبَراق 
عند المس�لمين، وهو جزء من س�ور الحرم 

القدسي.

َبكالوري�ا. الَبَكالوري�ا ف�ي بع�ض البل�دان: 
الشهادة الثانوية في بلدان أخرى. 

ليَس�انس:  َبَكالورُي�وس. ويس�ميه بعضه�م 
الدرجة الجامعية األولى. في بعض البلدان 
إجازة أكاديمية بممارس�ة مهنة، وفي أخرى 
إيص�اٌل ب�أن الطال�ب س�دد األقس�اط أربع 

سنين. 

�َرة:  وال�ُمَبكِّ ال�ُم�ْبكِ�رة  االنتخاب�ات  َبك�ر. 
انتخابات تدعو إليها الحكومة قبل أن يحين 
الموعد المعتاد، وجاز للحكومات في كثير 
ذل�ك،  تفع�ل  أن  الديمقراطي�ة  النظ�م  م�ن 
ويدع�و  البرلم�ان،  ال�وزراء  رئي�س  فيح�ل 
ة ُمخت�ارًا التَّوقيت الذي  إلى انتخاب�ات عامَّ
يناسب حزبه. / البِكر: الولد األول، أنثى أم 
ذكرًا؛ والبِكر: البنت قبل الزواج؛ والَبَكارُة: 
وضع البنت قبل الزواج. / جاءوا على َبْكَرِة 

أبيهم: أي كلهم. / الَبَكرة والَبَكراُت: قرص 
يدور على محور.

بكم. الُبْكُم: من ال ينطقون، والواحد َأْبَكُم. 
والكلمة مقبولة في مجتمع البكم، وال نقوُل 

هو َأْخَرُس وال هم ُخْرٌس.  

ب�ل. كلم�ة يقوله�ا المذي�ع إذا َغِل�ط: )ب�دأ 
المهرجان في الرباط، بل في طنجة، اليوم(. 
ويخطئ مرتين من يقول »أو« فهي للتخيير، 
: »بدأ المهرج�ان في الرباط، أو  فه�ل يصحُّ

في طنجة، اليوم«؟

َبال يبُلو َبالًء: اختبر. / َأْبَلى ُيبلي َبالًء حسنًا: 
قام باألمر خي�ر قيام. / َبلَِي َيْبَلى بِلًى: اهترَأ 
، تقال للثوب، وللجس�م بعد الموت.  ورثَّ
/ الَبالء، والَبلِيَّة: المصيبة، وجمعهما الَباَليا 

ال غير. 

بِلَّ�ة: نداوة، كما في )زاد الطين بِلًَّة(. وأجاز 
ًة.  َبلَّ بعضهم 

ٌر. والبِ�الد قد يقصد بها بلد  بل�د. الَبَلُد مذكَّ
واح�د: )ق�ال إن ب�الَده س�تنضم لالتحاد(، 
وال نس�تعمل كلم�ة »ب�الده« ألي مس�ؤول 
إس�رائيلي، ألن إس�رائيل تس�يطر – خالف�ًا 
للق�رارات الدولي�ة – عل�ى مناط�ق محتل�ة 

تعتبرها جزءًا منها.

بل�ط. الَب�الط واحدت�ه َبالَطة: وهو ش�رائح 
ترص�ف بها أرض البيت. وقصر الملك مع 

الحاشية: الَبالُط أيضًا. 
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َبْلَط�ٌة َبَلطاٌت: فأس خاصة بقطع الخش�ب. 
/ الَبْلَطِجيُّ وتجمع على َبْلَطِجيَّة وَبالطَِجة: 
وإي�ذاء  الش�غب  بإث�ارة  يرت�زق  مج�رم 

المواطنين.

َبَل�َع يبَل�ُع َبْلع�ًا: ازدرد الطع�ام. / الُبْلُع�وم: 
مجرى الطعام في الحلق. 

بَل�َغ يبُلُغ ُبلوغ�ًا: وص�ل؛ وأدرك الصبي أو 
الفت�اة س�ن الرش�د، وال نق�ول للصب�ي إنه 
»أْبَل�َغ« ب�ل بل�غ. / البالَغ�ُة: فصاح�ة معها 
افتن�ان ف�ي اللغة. وعلم البالغ�ة يتكون من 
المعان�ي والبي�ان والبدي�ع. / ِصَيُغ  عل�وم: 
أهمه�ا  كثي�رة، ه�ذه  العربي�ة  ف�ي  المبالغ�ة 
مة،  ال�ة: عالَّ اب، فعَّ �اٌل: َكذَّ م�ع األمثلة: فعَّ
ِمْفعي�ل:  ير،  ِس�كِّ ي�ل:  فِعِّ ِمْق�دام،  ِمفع�ال: 
ِمْعطي�ر، ُفَعل�ة: ُلَم�زة، َفِع�ٌل: َش�ِرٌه، َفعي�ل: 
راِوي�ة،  فاِعل�ة:  َك�ُذوب،  َفُع�ول:  َرحي�م، 
َفعول�ة: َفروَقة، فاعول: ف�اروق. وقد ُيصاغ 
اس�م صوغًا غريبًا كي يؤدَي معنى المبالغة: 
قي�ل َأكَل أعراب�ي وابنُه على مائ�دة معاوية، 
فأكث�ر االبن من األكل وَعظَّم ُلَقَمُه، واغتاَظ 
معاويُة وكبت. وكان لألعرابي َقْدمة أخرى، 
فق�ال ل�ه معاوية: م�ا فع�ل ابنُ�ك التِّْلَقامة؟ 
/ »ال�َمبل�ُغ المال�ي« عبارة فيها حش�و بليد، 

»المبلغ« وحدها تكفي. 

َبْلُفور، بفتح الباء في اس�مه: صاحب الوعد 
المشهور لليهود، 1917/11/2. 

بل�ه. األبَلُه والجم�ع ُبْلٌه، وُبَله�اء: المعتوه. 

/ َبْلَه معناها »ناهيك ب�« أو »دع عنَك«: )لم 
َبْلَه االتفاَق بكل بنوده(. يلتزموا بالُهدنه، 

ْوٌر للزج�اج. وَبلُّورٌة  بل�ور: يقال َبلُّ�وٌر، وبِلَّ
س�حرية للكرة الزجاجية التي يزعم المنجم 
أن�ه ي�رى فيه�ا الغي�ب، وَبلُّ�وَرة وَبلُّ�ورات 
المصطف�ة  الم�واد  م�ن  الدقيق�ة  لألج�زاء 
جزيئاُته�ا اصطفافًا منتظمًا. / َبْلَوَر اقتراحه: 

أنضجه ورتبه، وجعله واضحًا متماسكًا.

بِلي�ون: البِْلي�وُن – ف�ي »المعي�ار القصي�ر« 
ال�ِملي�ار.  ملي�ون، وه�و  – أل�ف  لألع�داد 
وبسبب ما كان من اختالف في تحديد قيمة 
البلي�ون، بين بريطاني�ا والواليات المتحدة، 

نختار المليار لتعني ألف مليون. 

: ُحبوُب القه�وة. / والُبنِّ�يُّ لوُنها  . الُب�نُّ ُب�نٌّ
صًة.  محمَّ

ب�ن. تس�ُقط َألِ�ُف اب�ن إذا جاءت بين اس�م 
الول�د واس�م أبي�ه، إالَّ إن ج�اءت »ابن« في 
أول الس�طر فَتْثُب�ُت األل�ف. وال هم�زة في 
ابن. وأجاز القدماء أن تنطق الكلمة بصورة 
إِبِ�ن – نطق�ًا ال كتابة – تس�هياًل عند س�ياقة 
أسماء وأنس�اب طويلة متعاقبة. / ابن آوى، 
�ْغَبر، وه�و س�بٌع  وجمعه�ا بن�ات آوى: الشَّ

ُم إن أعياه الصيد.  يتقمَّ

بن�ا. َبنَ�ى َيْبن�ي بِنَاًء: ش�اد. في التعبي�ر »بِنَاًء 
جمعه�ا  / البِنَي�ة  مكس�ورة.  الب�اُء  علي�ه« 
/ البني�ة  والُبنَ�ى.  الُبنَي�ة  وأج�ازوا  البِنَ�ى. 
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التحتي�ة: م�ا يحتاج�ه التجمع الس�كاني من 
إم�دادات صحي�ة وكهربائي�ة، وبش�كل عام 
م�ا يحتاجه البلد من مرافق: كاألبنية، ونظام 
االتص�االت، وش�بكات المي�اه والكهرباء، 
والجامعات التي تس�د الحاج�ات الحقيقية 
وليس تلك الجامعات التي تبيع الشهادات. 
قد نجد بلدًا غنيًا بالخامات ولكنه ال يملك 
بص�ورة  الخام�ات  الس�تغالل  تحتي�ة  بني�ة 
فاعل�ة، ب�ل يبيعها للش�ركات األجنبية على 
ش�كل خام�ات رخيصة، فالخامات نفس�ها 
ق�د تكون تحتية، أي تحت األرض، ولكنها 
ليس�ت بنية. / البنية التحتي�ة والبنية الفوقية: 
أدوات  م�ن  وهم�ا  متالزم�ان  مصطلح�ان 
الفكر اليساري. البنية التحتية: االقتصاد وما 
يملكه المجتمع من ثروات مادية ومن علوم 
تطبيقية تس�اعد ف�ي تنمية االقتص�اد وخلق 
الثروة؛ والبنية الفوقية: العقائد واألفكار وما 
ف�ي أذهان الناس م�ن احترام للقانون، ومن 
انضباط، أو من تحرر أو من فوضى، أو من 
تس�ويغ للرشوة، أو من س�لوك عشائري أو 
مدين�ي، أو من إيمان بالدين. والبنية الفوقية 
موجودة في أدمغة الناس فقط س�واء أكانوا 
م�ن المنظري�ن أم المفكري�ن أم م�ن عام�ة 
الشعب. وثمة جدل أزلي حول العالقة بين 
البنيتي�ن: هل ما عند الن�اس من فكر وتربية 
وانضب�اط ه�و ما يؤدي إل�ى تغير في وضع 
االقتصاد أم العكس؟ الماركس�ية تميل إلى 
العكس، وتقول إن طبيعة اإلنتاج في مجتمع 
هي التي تش�كل األفكار وتبني في األذهان 

المعتق�دات وتربِّ�ي الناس تربي�ة معينة. ثم 
إن مث�ل ه�ذه التربي�ة الكامن�ة ف�ي العق�ول 
والمتوارث�ة جي�اًل بع�د جيل تس�هم بدورها 
في العملية االقتصادية. المثال الس�هل هنا: 
بعد تدمير ألمانيا في الحرب العالمية الثانية 
برز ما سمي بالمعجزة االقتصادية األلمانية 
)التعبير اس�تخدمته أول م�رة جريدة التايمز 
التعمي�ر  1950(، وأه�م أس�باب ه�ذا  ع�ام 
الس�ريع وج�ود بني�ة فوقي�ة قوية ف�ي عقول 
األلم�ان قوامها االنضباط واحترام القانون، 
ه�ذا إضافة إل�ى ما لديهم م�ن علم تطبيقي 
بق�ي موج�ودًا رغم تدمير المصانع نفس�ها. 
ويميل كثير م�ن المفكرين العرب ليبراليين 
وس�لفيين على حد س�واء، إلى تغليب البنية 
الفوقي�ة مجادلي�ن بأن رس�وخ فكر معين – 
دي أم عقدي وس�لفي – هو  تحري�ري وتعدُّ
الج�دل  االقتص�ادي.  للنه�وض  الش�رط 

مستمر.    

والبن�ج  الطب�ي.  ر  الم�َُخ�دِّ البن�ج:  َبنْ�ٌج. 
الطب�ي  المخ�در  وكان  خمس�ة.  بالفارس�ية 
ُيؤَخُذ من ش�جر ورقته ذات خمسة أصابع. 
/ الَبنَْجر: نبات جذره أحمر، ويس�مى أيضًا 

َمنَْدر.  الشَّ

ة بإش�ارة خاصة.  َبنٌْد: َفْقرٌة مرقَّمة، أو محالَّ
قَّاص. / َبنُْدول الساعة: الرَّ

�رات، وأصل الُبنُْدق فيما  ُبن�دق: من المكسَّ
قال بعضهم من سواحل بحر ُبنُطس، البحر 
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األس�ود. وكان�وا يضعون الُبندق�ة في فوهة 
قصب�ة وينفخون نفخًة قوي�ًة فتنطلق البندقة 
ك�ي تصيد الطير. ثم س�موا البارودة بندقيَّة. 
/ الُبنُْدِقيَّ�ُة مدين�ة إيطالي�ة، أخ�ذت العربي�ة 
االس�م من »بنيتيك« في اللغات الس�الفية. 
نق�ول البندقية لما لالس�م به�ذه الصيغة من 
ارتب�اط بتاريخن�ا في زمن كان�ت لنا فيه مع 

البندقية تجارة، وال نقول فينيسيا. 

َبنْ�دورة، وَبنَدورة: من بومودورو اإليطالية. 
نقول َطماطِم. ]انظرها[

بِنَْصٌر. البِنَْصُر  والبِنِْصُر: إصبع الخاتم. 

َبنَْغ�ازي. بفتح الباء، كما ينطقونها هناك. ال 
غرو فاألصل َبني غازي. 

َبْيَرٌم أزرق  َبنَْفَس�ج. زهر بنفس�جي، وجعله 
)حط�وك خميلة جميلة فوق صدور الغيد.. 
تس�مع وتس�رق، يا أزرق، همس�ة التنهيد(، 

و»يا أزرق« هذه فيها َظرُف بيرم كله.   

َبنٌْك وُبنوٌك. نقول َمْصِرٌف ومصاِرُف. 

ُبِه�َت ُيْبَه�ُت: ُدِه�َش ُيْدَهُش، تش�تركان في 
المعنى وفي بنائهما للمجهول. 

هم، والمس�تعمل  َبَه�َج األم�ر الن�اَس: َس�رَّ
اليوم َأَبهَجهم. 

َبَه�َر َيْبَه�ُر َبْهرًا. بهرني صع�ود الجبل: قطع 
َنَفس�ي، وَبَهَرن�ي ِعلُم�ه: أدهش�ني. / أْبَه�َر 
ُيْبِه�ُر إِْبه�ارًا: َأْدَه�َش. / اإلْبَهار في اإلعالم 

عنصر مهم، وال سيما في السينما والتلفزة، 
فباإلضاف�ة إلى المضمون المتين، والصورة 
النقي�ة ثم�ة حي�ل إخراجي�ة ورس�وم غرافية 
ه. يؤخذ على بعض  ي وتش�دُّ ُتْده�ش المتلقِّ
األف�الم أن اإلبه�ار فيه�ا قلي�ل رغ�م جودة 
المضم�ون، ويؤخ�ذ عل�ى بعضه�ا المبالغة 
ف�ي اإِلبه�ار. / األَْبَه�َر ه�و األَُوْرَطى، وهو 
أكبر ش�ريان في الجسم ويخرج من القلب. 
كأنم�ا  »َأْبَه�َران«،  المعاج�م  ه�ات  ُأمَّ وف�ي 
ضم�وا الوري�د األكبر ف�ي التس�مية. / َبَهاٌر 
وَبَه�اراٌت: ما يضاف إلى الطعام من توابل. 
والَبهاُر أيضًا تابٌِل بعينه يس�ميه بعض الهنود 
كوبابا، ويميزه البعض باسم »الَبَهار الحلو« 
وه�و َح�بٌّ كالُفلُفل لكنه ُبنِّ�يُّ اللون وليس 

يف. بِحرِّ

ق كثيرًا على نحو  به�رج. ال�ُمَبهَرج: الم�زوَّ
الكلم�ة  يس�تعيرون  المتأنقي�ن؛  يرض�ي  ال 

َكَتْش.  بوها على  األجنبية ِكْتش لهذا، وَعرَّ

َيْبَهُظ: أثقل الكاهل.  َبَهَظ 

به�ق. الُبهاُق: ُبَقع بيض على الجلد من غير 
سوء. وصاحبه َأْبَهُق وهي َبْهقاُء. والُبهاق ال 

ُيعدي. ]انظر مهق[

به�ل: الُبْهُل�ول ف�ي القدي�م: الس�يد الكريم 
الشجاع. وحديثًا: األبله أو المهرج.

بهم. اإلبهام أغلظ األصابع.

َبْه�ٌو َأْبه�اٌء: مكان اس�تقبال الضيوف، وهي 
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َأْع�َرُب من صال�ون. والَبْه�ُو: صالة الفندق 
التي يسمونها اللوبي.      

ُبوَتق�ة: ُقصْيَعة يذيب فيه�ا الصائغ الذهب، 
وه�ي م�ن ُعَدِد مختب�ر الكيمي�اء. وأجيزت 

َبْوَتَقة بفتح الباء.

ُبوَصة = إِْنش = 2,54 سنتمتر.  

ُبوَصَل�ة: بضمِّ الباء، ِوفاق�ًا لنطقها اإليطالي 
�ارة  وبحَّ َفَلكيُّ�و  واس�تعملها  ُبوس�ولو. 
، أو َس�َمَكَة  ْوها الُحكَّ العرب القدماء وس�مَّ
ال�ِمغناطي�س، فق�د كان�وا يجعل�ون اإلب�رة 
المغناطيسية تطفو على خشبة فوق ماء حتى 

تتحرك بحرية.

ُة َأْزهار، وإن كانت قرصًا مفرغًا  بوكيه: َس�لَّ
فهي إِْكِليُل أزهار. 

بْوٌن: مسافة، )ثمة بْوٌن شاسع بين ما َأرْدناه، 
وما حققناه(. 

ُبوَي�ة: كلمة جديدة الم�رأة تتخذ دور الذكر 
إزاء بنات جنسها. وهي تأنيث عربي لكلمة 

»ُبوي« أي غالم باإلنجليزية. 

بِيان�و: قطع�ة أث�اث يقتنيه�ا أثري�اء العرب. 

»ع�اٍل  أي  بيانوفورت�ي  اإليطالي�ون  س�ماه 
ومنخفض«، ألنه جاء بعد آلة الهاربسيكورد 
التي تثُبُت فيها ش�دة الصوت على مس�توى 
واح�د، ث�م اختصره الع�رب إل�ى بيانو، ثم 

عربوه على بِيان، ولم تدُرج.  

آلي�ة  اإليجاب�ي:  بالمعن�ى  بيروْقراطِيَّ�ة، 
الس�لبي:  الدول�ة. وبالمعنى  عم�ل موظفي 
الت�ي تس�بب تعطياًل  الرس�مية  اإلج�راءات 
لمصال�ح الن�اس، دون أن يك�ون له�ا نف�ع 

حقيقي.

بي�ن. يج�وز تك�رار »بي�ن« مرتي�ن أو أكثر: 
)بي�ن ه�ذا الموق�ف وبين موقفكم الس�ابق 
ف�ارق ملحوظ(، )بين التوجه إلى انتخابات 
مبك�رة، وبين إنهاء األزم�ة داخل البرلمان، 
تق�ف  بالق�وة  االحتجاج�ات  قم�ع  وبي�ن 

الحكومة حائرة(. / الَبْين: الِفراق.

صادْفن�ا  الطري�ق  ف�ي  نح�ن  »بْين�ا  بين�ا: 
عج�وزًا..«، أس�لوب قدي�م. نق�ول الي�وم: 
)َبْينََم�ا نحن في الطري�ق..(. ويقولون اليوم 
فيم�ا: »فيم�ا تتوجه البعثة إل�ى المجر ُأعلن 

إرجاء جلسة مجلس األمن.« 





57

التاء

ت. ثمة من ينطق التاء مع دفقة هواء تحمل 
معه�ا ص�وت الس�ين أو حت�ى الش�ين كم�ا 
نسمع في بعض مناطق المغرب. وقد نسمع 
ص�وت »تس« بدل الكاف في بعض جهات 
الس�عودية »تس�بدي–كبدي«. والت�اء تحتل 
م�كان الث�اء ف�ي بع�ض الكلمات ف�ي مدن 
بالد الشام )أتات وتياب(. غير أنها عند كل 
العرب، وفي الفصحى، تصبح فخمة كالطاء 
إذا جاورت الطاء، ف� »يس�تطيع« ُتنطق كأنها 
)يصططيع(، والمذيع الحاذق يقلل من هذا 
التفخي�م قلي�اًل وال يلغيه، عل�ى أن المتقعر 
ينتق�ل من س�ين إل�ى تاء إلى ط�اء بكثير من 
التشدق، أي بتحريك ِشْدَقْيه بسرعة. / التاء 
المتحرك�ة فاعل: جئُت، وجئ�َت، وجئِت. 

والساكنة مجرد عالمة تأنيث: جاءْت. 

َتْوَبًة: رجع عن ذنبه.   َتاَب َيُتوُب 

َتْأت�َأ ُيَتْأتِ�ُئ َتْأت�َأًة: فهو ش�خص َتْأت�اٌء يكرر 
ح�رف التاء ف�ي نطقه. ]انظر عي�وب النطق 

في لثغ[

ر وتوفَّر. واالستعمال  َتاَح َيتِيُح الش�يء: تيسَّ
الغالب، َأتاَح ُيتيُح: وفَّر يوفِّر. 

ًة. نقول:  ة على ال�راء: م�رَّ ت�اَرًة، بدون ش�دَّ
)َتاَرًة يقول إنه سيسافر، وَتاَرًة يقول إنه يكره 

السفر(. ]الجذر »وتر« فانظرها[

تاَه يُتوُه فهو تاِئٌه: ضل طريقه. / تاَه يتِيُه فهو 
َتاِئٌه، وتيَّاٌه: تكبَّر.

َتبِ�َع يْتَب�ُع: َلِح�ق. اإِلْتباُع: أس�لوب تتعاقب 
فيه كلمتان ثانيتهما تش�به األولى وتؤكدها: 
)ف�الن ِعْفري�ٌت نِفري�ت(، و)خرجت فالنة 
فاِرَع�ًة َداِرَعًة لدى س�ماعها النبأ( والفارعة 
ارعة الالبسة درعها  الحاسرة عن رأسها والدَّ
أي ثوبه�ا الداخلي، و)ترك�وا المدينة خرابًا 
َيَبابًا(. ونقل أبو حيان في البصائر أن الكلمة 
الثانية في اإلتباع هي »كلمة يُشدُّ بها الرجل 
َج�ارى  بالتش�ديد:  يتَّبِ�ع،  َب�ع  / اتَّ كالم�ه«. 

والَزَم، ﴿والشعراء يتَّبُِعُهُم الَغاوون﴾. 

َتْبٌغ: نبات النيكوتين، وعربوا التوباكو أيضا 
على طَِباق.

تب�ن. التَّ�بَّاُن: حام�ل التبن، والجم�ع َتبَّاَنٌة، 
عل�ى  فيلم�ع  التب�ن  يتس�اقط  دربه�م  وف�ي 
الطري�ق، وم�ن هن�ا س�موا مجرتن�ا )درَب 
لبَّان�ة تبع�ًا للتس�مية  الَّ التَّبَّان�ة(. وورد درب 
�ماء س�ديم  اليوناني�ة، ألن صورته�ا في السَّ
َلَبنِ�يُّ الل�ون. / التَّ�بَّان: بنطل�ون قصير فوق 
الركبتين كان يلبسه أهل الصنائع والمراكبيَُّة، 

ع في زمننا.  ضَّ ويلبسه األطفال الرُّ



58

تج�ر. االتَِّج�اُر، بش�دة على التاء: ممارس�ة 
التج�ارة، وغلب�ت عل�ى التج�ارة الممنوعة 
رات.  وبالمخ�دِّ بالبش�ر،  االتِّج�ار  فقي�ل 
، بكس�رة على الت�اء: متعلق بالبيع  / تَِجاريٌّ

والشراء. 

تجه. ُتَجاَه وتَِجاه صحيحتان. ]الجذر َوجه[

تح�ت: التصوي�ر باألش�عة تح�ت الحمراء 
يعتم�د عل�ى م�ا ينبع�ث م�ن األجس�ام من 
حرارة، وهو يس�تعمل ف�ي أفالم الحيوانات 
لرص�د س�لوكها ف�ي اللي�ل، واس�تعمل في 
ذات  والتقني�ة  الحربي�ة.  العملي�ات  تغطي�ة 
اس�تعمال عس�كري متناٍم. / تح�َت: ظرف 
بالفتح�ة. / بني�ة تحتي�ه..  م�كان منص�وب 

]انظر في »بنى«[

ُمْتَحٌف وَمْتَحٌف، كلتاهما صحيحة،  تحف. 
والجمع َمتاِحُف.

َتْخ�ٌت وُتُخ�وٌت: س�رير. / ل�م يع�د المغني 
يغني على التخت بل على الفرقة الموسيقية، 
والتَّْخت: الفرقة الصغيرة. / التخت فارسية، 

ٌة وُسُرٌر.  وفي العربية َسِريٌر وَأِسرَّ

ت�رب. التِّْرُب: المماثلُة في الس�ن، )مديحُة 
عل�ى  وغل�ب  أت�راٌب(،  وحص�ُة  وهيف�اُء 
المؤن�ث، ﴿وكواعَب َأْتراب�ا﴾. وللمذكر – 
للمفارق�ة – فالكلمة األش�يع لَِدٌة أي مولود 
ف�ي زمن مق�ارب )محم�وٌد لَِدت�ي، وأعرفه 
جيدًا(، والكلمتان تصلحان للجنس�ين على 

�ع. / التُّراُب: رمل أو صلصال جاف،  التوسُّ
فإذا ابتلَّ فهو الثََّرى. 

ترج�م. التَّْرَجَم�ُة: نقل كلمة أو نص من لغة 
امًا«  إل�ى لغ�ة. نقول ع�ن عب�ارة »أخ�ذ َحمَّ
إنه�ا ُمَتْرَجم�ة، رغ�م أن ال�كالم عربي، وال 
 ، داع�َي لهذه الترجمة وعندنا كلمة اس�تحمَّ
فه�ذه ترجم�ة ببََّغائِيَّ�ة. وعب�ارة: »م�ن حين 
آلخ�ر« مترجم�ة ولكننا نقبلها.. »ببس�اطة« 
»ببس�اطة«  وقولن�ا  نفس�ها.  فرض�ت  ألنه�ا 
ٰههن�ا تعبي�ر مترج�م. وقد قبلن�اه ألنه مفيد، 
وي�ؤدي معنى دقيق�ًا. وتبقى كلم�ة أولردي 
م�ن الكلم�ات التي يش�عر كثي�رون بحاجة 
�ون بأنَّ له�ا موقعًا  إل�ى اس�تخدامها وُيِحسُّ
ف�ي الكالم، ويت�ردد الكثيرون ف�ي تعريبها، 
أي في إدخالها كما هي إلى معجم العربية، 
ولع�ل كلمة »َخاَلص« الدارجة أقرب كلمة 
عربي�ة تؤديه�ا. / التعري�ب: إدخ�ال كلم�ة 
أجنبية، مع تغيير في َجْرِسها أو بدون تغيير، 
في المعج�م العربي. / ُمَتْرِجٌم وُمَترِجُمون، 
أو َتْرُجم�اٌن وَتراِجمٌة: من ينقلون النصوص 
م�ن لغة إل�ى لغ�ة، وغلبت الترجم�ان على 
المترجم الش�فوي. / ُتستعمل بدل الترجمة 
�اد عش�رات  )َنَق�َل خي�ري حمَّ َنْق�ل  كلم�ة 
ف:  الكت�ب إلى العربي�ة(./ التَّرجم�ة بَِتَصرُّ
باختص�ار وتغيير وتفس�ير بما يناس�ب حال 
الق�ارئ. / الترجمة الحرفيَّ�ة هي التي تلتزم 
ب�كل كلمة من كلمات األص�ل، وقد تكون 
مختل�ة وغير مبينة لف�رط االلتزام مع ما بين 
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اللغتين من ف�وارق. / الترجمة األمينة: نقل 
الن�ص بروحه وبجمي�ع فقراته بال زيادة وال 
تبدي�ل مع وضوح وإش�راق يوازي�ان ما في 
األص�ل من وضوح وإش�راق. يق�ول المثل 
الالتين�ي، وننقله م�ن الويكيبيديا: »أومنيس 
ترادوكتور تراديت�ور«، »كل مترجم خائن«، 
فاألمان�ة المطلقة في الترجم�ة، مثل الحياد 
المطلق في اإلعالم، أمر مس�تحيل؛ ولكْن، 
م�ا ال ُي�ْدَرُك ُكلُّه ال ُيْتَرُك ُجلُّ�ه. / والترجمة 
�ة تك�ون ب�أن يس�كت المتح�دث  االنتَِظاريَّ
فيترج�م المترج�م كالم�ه، ث�م يتكل�م، ث�م 
التَّزاُمنيَّة هي  يس�كت، وهك�ذا. / الترجم�ة 
المتَّبع�ة ف�ي التلف�زة حيث يتكل�م المترجم 
بالتوازي مع المتحدث، وهي أيضًا الترجمة 
الَفْوِريَّة. / الترجمة التفسيرية ترجمة شفوية 
نجدها خاصة في المستش�فيات حين يفسر 
المترج�م لمري�ض أجنب�ي، ق�د يك�ون غير 
متعلم، ما يقوله الطبيب تفس�يرًا. / التَّرَجَمُة 
لش�خص: كتابة س�يرة حيات�ه، فاألصفهاني 
َتْرَجَم لش�عراَء ُكْثر، وف�ي مكتبتنا الكثير من 
كت�ب التَّراِج�م، والكتاب ال�ذي فيه ترجمة 
لش�خص معي�ن يس�مى الس�يرة، ف�إذا كتب 
الم�رء س�يرته بقلم�ه فه�ذه س�يرة ذاتي�ة، أو 
ترجمة ذاتية. وقد فش�ا الخطأ هنا، فكثيرون 
يطلقون اس�م السيرة الذاتية، وْهمًا أو جهاًل 
س�يرة  أي  �ة  غْيِريَّ س�يرٍة  عل�ى  عًا،  تس�رُّ أو 

شخص بقلم شخص آخر.  

وجمعه�ا  مس�نَّن،  ق�رص  التُّ�رُس:  ت�رس. 

القديم�ة كان�ت لص�د  ُت�روٌس. / التُّ�روس 
الحديث�ة  والتُّ�روس  الس�يوف،  ضرب�ات 
يحملها رجال الشرطة في مواجهة الثائرين، 
حواج�ز  َمتاري�س:  وجمعه�ا  والِمت�راس 
دفاعية ينصبها الثائرون. / التِّْرَس�اَنُة: مخزن 
األس�لحة. وه�ي أيض�ًا مجم�وع م�ا يملكه 
البلد من سالح. وكان يقال لحوض صناعة 
البنادق�ة  وأخذه�ا  الصناع�ة«  »دار  الس�فن 
الفرنس�ية  إل�ى  وانتقل�ت  عنَّ�ا  إيطالي�ا  ف�ي 
أرس�ينال، واس�َتَعْدناها  فاإلنجليزية بصورة 
منه�م بص�ورة ترس�انة، ربما تقريب�ًا لها من 
كلم�ة ت�رس. وُيذك�ر أن مخ�زن األس�لحة 
كان يس�مى في عهد المأمون »دار السالح« 
َيه »ال�م�َس�لح«، ثم عدل عن  وأراد أن يس�مِّ

ط. التسمية ألنَّ »َسَلَح« بالعربية تعني تغوَّ

ُتْرعٌة ُتَرٌع. التُّْرعُة الحوض والقناة، وبحسب 
اللس�ان: مس�يل  ف�ي  منظ�ور  اب�ن  تعري�ف 
الم�اء إلى الروض�ة. / والصحاح واللس�ان 
والوس�يط  والت�اج  المحي�ط  والقام�وس 
ومعج�م العربي�ة المعاص�رة تثب�ت جميعها 
ُتْرعًة بضم التاء، رغم أن المصريين يقولون 
تِْرَع�ة بكس�رها، وأه�ل التَِّرع أحق بتس�مية 
ش�ريان حياته�م. / ال�كأس ال�ُمْتَرَع�ٌة ه�ي 
َه�اُق أي المملوءة، نق�ول َأْتَرَع  ال�كأس الدِّ

إناءه أي مأله.

َت�راٍق.  والجم�ُع  َترُقَوت�ان،  وهم�ا  َتْرُق�َوٌة 
التَّْرُقَوَت�ان: عظمت�ان ف�وق الص�در وتحت 

العنق.
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َتَرَك َيْتُرُك َتْركًا: نَبَذ. التَِّرَكُة والتِّْرَكُة: ما يتركه 
الميت من مال ومتاع، وما يخلفه المنصرف 
من مشكالت، و»التركة الثقيلة« عبارة ُتطَلق 

على مخلفات عهد سياسي مضى. 

: م�ن عائلة  ترم�س. التُّْرُم�ُس م�ن الَقَطانِ�يِّ
العدس والف�ول والب�ازالء. / التُّْرُمُس: إناء 
ع�ازل َيحَف�ُظ عل�ى ما ف�ي داخل�ه حرارَته، 
الَكظِيَم�ة،  ْوه  وس�مَّ ب�اردًا.  أم  كان  ًا  ح�ارَّ

القارورة الَخوائيَّة.     ْوه:  وسمَّ

َهات: الكالم الفارغ. تره. التُّرَّ

تِْش�ِريُن  أكتوب�ر،  األول:  تِْش�ِريُن  تِش�رين. 
الثان�ي: نوفمبر. )س�افرُت في بداية تِش�ريَن 
األوِل إل�ى المغ�رب(. في »تِش�رين األول« 
ٌة بأل التعريف.  التاء مكسورة، واألول ُمحالَّ

َتِع�َب َيْتَعُب َتَعب�ًا فهو َتِعٌب: ُأْنِهك. وَأتعبني 
فالٌن فهو ُمْتِعٌب وأنا منه ُمْتَعٌب. / ال�َمَتاِعُب 

ال مفرد لها من جنسها.

َتَع�َس أو َتِع�َس َيْتَع�ُس َتْعس�ًا: َش�ِقَي. وهو 
التَّعاَس�ة: ض�د  َتِعَس�ٌة.  َتِع�ٌس وه�ي  رج�ل 
الس�عادة. / في االس�تعمال المعاصر: »هذا 
مطع�م َتعي�س« أي رديء، فأم�ا الش�خص 

البائس فَتِعٌس ال تعيس.

اٌح بضم التاء: الثمر المعروف. ُتفَّ

َتَفَل يتُفُل: َلَفَظ الشيَء من فمه. ]انظر ثفل[ 

تقا. تقيٌّ وتقوى. ]انظر وقا[

تق�ن. التِّْقنَِيُة = التكنولوجيا، ونختار الكلمة 
العربية: التقنية. / اإِلْتَقان، على وزن اليابان 
اإلخ�الص  ع�ن  ينت�ج  ش�يٌء  واأللم�ان: 
واإليم�ان ووج�ود وتي�رة منتظم�ة للحراك 

االجتماعي.

تكتي�ك. التَّْكتيُك: تح�رك آنيٌّ يخدم الخطة 
إج�راء  أيض�ًا  والتكتي�ك  االس�تراتيجية. 

ُصوِريٌّ يهدف إلى خداع الخصم. 

تكس�ي، وتكسيات: سيارة مع سائق يتحكم 
الراك�ب ف�ي وجهته�ا. ونق�ول أخذ س�يارَة 
طلب�ه،  بحس�ب  تس�ير  س�يارة  أي  طل�ٍب، 
ورك�ب س�يارَة أج�رة تنقله مع غيره وتس�ير 
ف�ي خ�ط ال تبرح�ه. وكلمة تكس�ي عالمية 
ومتمكن�ة ومفهومة في كل م�كان. وكتبوها 

في المغرب األقصى بالطاء. 

ت�ل أبي�ب. المدين�ة الكب�رى في إس�رائيل. 
كانت بل�دة بجانب يافا فتمددت بعد النكبة 
لتضم يافا بعد تهجير األغلبية الس�احقة من 
س�كانها الع�رب الفلس�طينيين. إخباريًا كان 
يقال، في اإلعالم العربي، حكومة تل أبيب 
تجنُّبًا لتس�مية إسرائيل. واليوم – وبعد نقل 
كل مرافق الحكومة اإلسرائيلية إلى القدس 
عل�ى نح�و غي�ر مش�روع – غ�دا غي�ر وارد 
اس�تعمال مصطلح حكومة تل أبيب، فأخذ 

يقال: الحكومة اإلسرائيلية. 

ت�ال. َت�ال َيْتُل�و: ق�رَأ ُمْس�ِمعًا. ت�الوة القرآن 
الكري�م: قراءت�ه بتنغي�م مح�دود بحي�ث ال 
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يتك�رر القفز بين درجتين متجاورتين، ولك 
أن تب�دأ م�ن ركوز المق�ام وتقفز إلى غمازه 
�اس  ث�م تع�ود بتدرج وتختم مس�تعينًا بحسَّ
المق�ام. والرتاب�ة ش�رط ف�ي الت�الوة، فهي 
تس�تند إل�ى جم�ال الص�وت ال إل�ى القف�ز 
النغم�ي الح�ر. والتجوي�د يختل�ف ف�ي أنه 
يس�مح بقدر أكب�ر بكثير من القف�ز النغمي، 
بالتبدي�ل  أن�ه ال يس�مح باإليق�اع وال  غي�ر 
الس�ريع لألجناس والعق�ود، وال بمفردات 
موس�يقية أخ�رى كالثََّلثِيَّة »تريولي�ه« إال بما 
يناس�ب الحركات والس�كنات ف�ي كلمات 
الق�رآن. والتجوي�د ُيب�رز المق�درة النغمية، 
رغ�م القي�ود المذكورة، إضاف�ة إلى حالوة 
الص�وت. / َتال َيْتُلو: َتبَِع يتبع. ونقول )فيما 
يل�ي(، و)فيم�ا يأت�ي( وال ف�رق. و)البي�ان 
التال�ي:..(، و)البي�ان اآلت�ي:..( وال فرق. 
وبالتال�ي  قانون�ًا،  / بِالتَّال�ي: )ه�ذا ممن�وع 
يوج�د نص عل�ى عقوبة لمن فعل�ه(، كلمة 
مفي�دة ومعناه�ا »بن�اًء عليه«. واس�تخدامها 
. يمكن  بكثرة، وأحيان�ا في غير معناها، ِعيٌّ
اس�تخدام »ث�م« و»عل�ى ه�ذا« ب�دالً منها. 
/ »َس�َتَتَتاَبع« كلمة صعبة على النطق. ]انظر 

الِويات اللسان في لوى[

تل�د. التَّلِي�ُد والتَّالِ�ُد: الم�وروث جي�اًل عن 
جيل من ماٍل أو حسب. وعكسها الطَّريف، 
وهو المال الذي كسبه المرء بنفسه، )أنفقت 

طريفي وتليدي على هذا المشروع(. 

تِلِْسُكوب. نقول ال�ِمْرَصد، بكسر الميم: آلة 

الرصد، )نرصد النجوم بال�ِمرَصد(. 

تِلِغ�راف = برقيَّ�ٌة. والبرقي�ة: رس�الة قصيرة 
كان�وا يرس�لون كلماته�ا بإش�ارات مورس 
القائم�ة على وْصل وقْط�ع التيار الكهربائي 
بحسب نظام مصطلح عليه. / والتِِلْغَراف أو 
الَبْرق: وس�يلة االتصال هذه، وكان لها دور 
العالميتين، وضاعف  الحربين  عسكري في 
التلغراف – بش�كل ُعدَّ عجيبًا – من س�رعة 

نقل األخبار.

ر. َتَلفًا: َفَسَد. ال�ِمْتالُف: ال�ُمبذِّ َتلَِف يتَلُف 

تلفز. التِّْلَفاُز كلمة معربة تعريبًا حس�نًا تش�ق 
طريقه�ا بصعوب�ة عن�د أق�وام يهرب�ون م�ن 
لس�انهم، فقد تمس�كوا بالتلفزيون الفرنسية 
ثم ف�روا منها إل�ى تِِلِفِج�ن اإلنجليزية رغم 
قسوتها وتوالي كسراتها، ثم صاروا يقولون 
تي في؛ نشتق من تلفاز فعاًل بسهولة ونقول 
ُيَتْلِفُز، فكيف نش�تق من تي في فِعاًل، أنقول 

يتفتف؟   

تِلف�وٌن = هاتٌِف. وَتْلَف�َن: هاَتَف. لم تنجح 
ُة وال كلمة اإِلْرِزيُز، ونجحت  كلمة ال�ِمَس�رَّ

الهاتف. 

تِْلِمي�ٌذ تالميُذ. وتِلمي�ذٌة تِلميذاٌت. والجمع 
َتاَلِمَذٌة، وهذا الجمع  الذي يالئم الجنس�ين 
يغن�ي عن تك�رار صيغتي التذكي�ر والتأنيث 
ل�دى الحدي�ث ع�ن كل التالم�ذة. ]راج�ع 

طلبة في طلب[
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: اكتم�ل. ف�ي عب�ارة: )لم َيتِ�مَّ بناُء  َت�مَّ َيتِ�مُّ
 » المدرس�ة لنق�ص التمويل(، ُجزم�ت »يتِمَّ
غات  دة. / ثمة مسوِّ بالفتحة ألن الميم مش�دَّ
الس�تعمال أس�لوب »تم عقد الجلسة« بدل 
/ َأَت�مَّ  ج�رى[  ]انظ�ر  الجلس�ة«.  »ُعق�دت 
دراس�ته: وصل إلى نهايتها. أكمل دراس�ته: 
ها فعاًل، وربما هو يسعى إلتمامها.  ربما أتمَّ
فالكمال ال يص�ل إلى نهايته، والكمال لله. 

والتََّمام هو ختام عمل معين.  

تمساح. التِّْمَس�اح في قاموس فتيات اليوم: 
»الَخ�ُروف«:  عكس�ها  المزع�ج.  الش�اب 
الش�اب ال�ذي يمكن العبث ب�ه. أليس يقال 

لزوج االثنتين »َخُروٌف بين َشاَتْين«؟  

تن�س. التِّنِ�س، بكس�ر التاء والن�ون: رياضة 
بي�ن العبْي�ن أو زوجي�ن م�ن الالعبِي�ن في 
ملعب. وملعب تِنِس الطاولة سطح طاولة.

تنويٌن: في الكلمات المنتهية بألف مثل ُلطفًا، 
يوضع التنوين على األلف نفسها )ُلْطفًا( أو 
على الحرف الس�ابق عليها )ُلْطًفا(. والحال 
نفس�ها في األلف المقصورة )فت�ًى وفًتى(. 
واخترنا وضع التنوين في كتابنا على األلف 
َخش�ية اكتظاظ الكلمة بعالمات التش�كيل. 
الكتب  والطريقت�ان معتمدت�ان ف�ي طباع�ة 

الرصينة. 

تِهاَمُة، بكسر التاء: منطقة في الحجاز.

تهمة: ظن بأن س�وءًا ارتكب. ] الجذر وهم 
فانظره[

توأم. نقول: هو ِش�قُّ التَّ�ْوَأِم، وهما تْوَأَمان، 
وهم�ا َتْوَأٌم، وهؤالِء َتَواِئ�ُم. / التَّْوَأَمُة اتفاق 
ديموم�ة.  ذي  تع�اون  عل�ى  مدينتي�ن  بي�ن 

]الجذر َوَأم فانظرها[

ف�ي اإلع�الم لوص�ف  مفي�دة  َتيَّ�اٌر: كلم�ة 
»اتج�اه« له وجود في الش�ارع، ولكنه ليس 
بح�زب وال جماع�ة وال هو حركة وال نقابة 
قانونيًا. / والتيَّار مجموعة أحزاب  مس�جلة 
وجماع�ات ل�م يبل�غ به�ا األم�ر أن تش�كل 
تكتُّاًل انتخابيًا، ومن ذلك تيار المستقبل في 

لبنان. 

تيف�وس. التِّيفوس: مرض ينش�أ عن بكتيريا 
الريكْتس�يا، وينتش�ر على ش�كل وباء، وبعد 
والتطعي�م  الحيوي�ة  المض�ادات  تطوي�ر 
تراجع�ت هيبت�ه، وكان ف�ي الماض�ي وب�اء 

فتاكًا. 

تِيُفوئِيد. التيفوئيُد معناها »ش�بيه التيفوس«، 
ى في األمعاء تس�ببها بكتيريا  والتيفوئيُد ُحمَّ
بتن�اول  الجس�م  الت�ي تدخ�ل  الس�المونيال 

أطعمة ومياه ملوثة.

ة على الياء األخيرة:  تيمي�ة. ابن َتْيِميَّة، بش�دَّ
عن�د  رواج�ًا  آراؤه  لِقَي�ت  ومجاه�د  فقي�ه 

السلفيين المعاصرين. 
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الثاء

ث: ص�وت الث�اء يخ�رج م�ن بين األس�نان 
العليا واللس�ان، وهو مهموس. ويجده أهل 
مدن الش�ام، وأهل مصر والس�ودان واليمن 
وبعضه�م  س�ينًا  معظمه�م  فيجعل�ه  ثقي�اًل 
ت�اء، وكثي�رون في مغ�ارب الوط�ن العربي 
يجعلونه تاء؛ نقل الصاحب في المحيط عن 
الَخاْرَزْنِجي: هو مبعوت في معنى مبعوث، 
كم�ا يق�ال خبي�ت بمعنى خبي�ث. فيبدو أن 
مش�كلة اللس�ان العرب�ي م�ع الث�اء قديم�ة، 
غي�ر أن أرياف بالد الش�ام ومناطق الخليج 

والسعودية تنطق الثاء القرآنية الصحيحة. 

فكي�ه  فت�ح  تثاُؤب�ًا:  يتث�اَءُب  َتَث�اَءَب  ث�اب. 
الإراديًا فِْعَل من به نعاس. والحركة نفس�ها 

نسميها الثَُّؤباء، )الثَُّؤباُء ُمْعِدَيٌة(. 

، )ثَأَر لنفسه من عدوه(،  َثَأَر َيْثَأُر َثْأرًا: اقتصَّ
)َث�َأَرْت بن�و عب�س بقتيله�ا/ أو لقتيلها/ أو 

قتيَلها(. الثائُر: اآلخُذ بالثْأر. 

ث�اَر يُثوُر َثْورًة وهي َثْوراٌت: انتفض. الثَّائُِر: 
الخ�ارج عل�ى الس�لطة. الجم�ع المحاي�د: 
اٌر. )ث�ار الناس  ثائ�رون، وجْم�ع الثَّنَ�اء: ُث�وَّ
الحاك�م(. / الثَّ�ْوَرة، وغل�ب  النظ�ام  عل�ى 
اس�تعمالها كلم�َة ثن�اٍء: غضب ش�عبي كبير 
يؤدي إلى تغيير سياسي واجتماعي جذري. 

انق�الب الضباط األح�رار بمصر  ووص�ف 
ع�ام 1952 بالث�ورة ألنه ُأتبِ�ع بتغيير جذري 
لنظ�ام الحك�م، وبإجراءات أحدث�ت تغييرًا 
المْوجُة  ُة:  ال�ُمَضادَّ اجتماعيًا كبيرًا. / الثورُة 
الثوري�ة الثاني�ة عندم�ا ت�أكل الث�ورة بعض 

أبنائها. / َثْوٌر جمعها ثِيراٌن: ذكر البقر. 

ثاٍن: انظر ثنا.

َثَب�َت َيْثُب�ُت َثَبات�ًا: صم�َد. والثُُّب�وُت: قي�ام 
الدليل على صحة الش�يء. / الثََّباُت: الصبر 
�د م�ن  والصم�ود. / تَثبَّ�َت م�ن األم�ر: تأكَّ
صحت�ه. / الثَّوابِ�ُت: المواقف التي يفترض 
أن�ه ال تنازل عنه�ا. / َثَب�ُت المراجع: قائمة 
في ذيل الكتاب بالمراجع. / الرجل الثََّبُت، 

والجمع َأثباٌت: العاقل العالم. 

َثبََّط ُيَثبِّ�ُط، وَتْثبيُط العزائم أو الِهَمم: المسُّ 
بالروح المعنوية.  

، ﴿وَأْنزلن�ا م�ن  َث�جَّ َيثِ�جُّ ُثُجوَج�ًا: انص�بَّ
اج�ا﴾ أي ُمنَْصبًَّا بقوة  ال�ُمْعِص�رات م�اًء َثجَّ

اَور. شُّ أو الشَّ اُج: الدُّ من السحاب. الثَّجَّ

�ْرع للحيوان،  ث�دي. الثَّْدُي لإلنس�ان، والضَّ
غي�ر أنهم قالوا الثَّْدِييَّ�ات للمخلوقات التي 

لُبوَنات. يت أيضًا الَّ تِلُد وُتْرِضع. وُسمِّ
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ًا يفيض أدبًا  : غزير، )كان الفقيد َينبوعًا َثرَّ َثرٌّ
وحكمة(.

. ُووِرَي الثَّرى:  ث�را: الثََّرى: الت�راب الن�ِديُّ
�ا: عنق�ود نجمي  كناي�ة ع�ن الدف�ن. / الثَُّريَّ
ا أو النجفة:  يس�مى الشقيقات السبع. والثَُّريَّ
ُعنق�ود من مصابيَح مزي�ٌن بالزجاج ويتَدلَّى 

من السقف.    

ثرث�ر. ق�د ينج�ح مذي�ع ُيَثْرثِ�ُر ف�ي الراديو، 
ليس مستحياًل. وقد ينجح في التلفاز. لكن 
اإلعالم اإلخباري الرصين يحرص على أن 
يك�ون لكل كلمة معناها. بعض الكتَّاب في 
الصحف يكتب�ون أعمدة مليئة بالثرثرة التي 
تحم�ل قيمة ترفيهية عالية ومضمونًا نحياًل. 

ي. مدار األمر على قبول المتلقِّ

ثغ�ا. الش�اُة َتْثُغو ُثغ�اًء، فهي َثاِغَي�ة، والثُّغاء 
صوتها. 

ثغ�ر. الثَّْغ�ُر: ُفتَح�ُة الف�م، والجم�ع ُثغ�ور. 
ُمس�َتهَدف.  ح�دودي  موض�ع  / الثَّْغ�ُر: 
الُفْتَح�ُة،  / الثُّْغ�َرة:  أيض�ًا.  ُثغ�ور  والجم�ع 
والموض�ع الضعيف ال�ذي ُيْهَتُك في الخط 

الدفاعي.

ثف�ل. الثُّْف�ُل: ما يبق�ى في قع�ر الكوب من 
َكَدر أو أوراق شاي أو نحوه.

َثَقَب يثُقُب: خرق. / َثَقَبِت النار أي اتََّقدْت، 
عود الثَِّقاب: عود الكبريت. والنجم الثَّاِقب: 
المشتعل. / وفالن ثاقُب الرأي أي سديُده. 

/ والثَّْقُب: الُفتحة.

ب�ه،  ظِف�َر  الم�رَء:  أو  الش�يَء  َيْثَق�ُف   َثِق�َف 
/ َثقَّ�َف  َثِقْفُتموه�م﴾.  حي�ث  ﴿واقتلوه�م 
ف نفس�ه أيضًا.  م�ه. وَثقَّ ب�ه وقوَّ رمَح�ه: هذَّ
اكتس�اب  ال�دارج:  بالمعن�ى  / الثََّقاَف�ة، 
المطالعة  معلوم�ات كثي�رة وخصوصًا م�ن 
االجتم�اع  علم�اء  عن�د  والثََّقاَف�ة،  الح�رة. 
ل�دى  م�ا  مجم�وع  الرح�ب:  وبمعناه�ا 
جمهرة بش�رية معين�ة من ع�ادات ومفاهيم 
حياته�م،  طريق�ة  ومجم�ل  واعتق�ادات، 
)المس�اومة عند ش�راء أصغر األش�ياء جزء 
م�ن ثقافة هذا البلد(. / االس�تعمار الثقافي: 
ض�رب م�ن االس�تعمار تفرض�ه األمة على 
ولغته�ا  ثقافته�ا  عليه�ا  ته�ون  ب�أن  نفس�ها 
بي�ن  فيم�ا  التفاع�ل  / ال�ُمَثاَقَف�ة:  وتراثه�ا. 
الثقافات، ويمكن تقس�يم المثاقفة قس�مين: 
مجتم�ع  ثقاف�ة  اخت�راق  الهيمن�ة:  مثاقف�ة 
لمجتم�ع آخر على نحو محمود أو مذموم. 
مث�ال ذل�ك: دخ�ول الثقاف�ة األميركي�ة في 
الطعام واللباس وحتى في اس�تعمال بعض 
األوروبي�ة.  المجتمع�ات  إل�ى  المف�ردات 
ومثاقف�ة التب�ادل: كما ح�دث ويحدث بين 
مص�ر ولبن�ان. فعبد الوهاب يلح�ن لفيروز 
لكن�ه يش�كو م�ن أن الرْحبانِيَّْي�ن »ُيَرْحبِنان« 
ألحانه، وهما يقوالن إنهما تأثَّرا بموس�يقى 
ُينش�ئون صحفًا  عب�د الوه�اب. واللبنانيون 
ومج�الٍت ف�ي مص�ر، ومص�ر ُتث�ري لبنان 
والع�رب عموم�ًا بفنونها الس�ينمائية. وثمة 
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تثاق�ف مص�ري لبنان�ي ف�ي المطب�خ وف�ي 
اإلع�الم واللبناني�ون في�ه رواد، وف�ي الفن 

واألدب والمصريون فيه رواد.  

َثُق�َل َيْثُقُل ثِْقاًل: كان ش�ديد الوط�أة. الثِّْقُل: 
الوزن، )نزل الحزب بكل ثِْقلِه السياسي إلى 
معركة تعديل الدس�تور(. / التََّثاُقل: اإلبطاء 
واإلهمال: )يتهم�ون الحكومة بالتََّثاُقِل عن 
لزال(.  تنفيذ وعدها بإعادة اإلعمار بعد الزِّ

ُث�ْكاًل: فق�د االب�ن أو البن�ت.  َيْث�َكُل  َث�كَِل 
َثْكَل�ى. والجمع للمذكر  َث�اكٌِل واألم  األب 

والمؤنث َثَكالى. 

ثكن. الثُّْكنَُة جمعها ُثُكنَاٌت وُثَكٌن: معس�كر 
الجيش. 

َثلَّ َيُثلُّ عرش الحاكم الظالم: هدمه. / الُثلَّة: 
الجماعة. 

ام،  َثَل�َب يثُلُب َثْلبًا: ع�اب وانتقص، )إنه نمَّ
وه�ذه َمْثَلبٌة واحدٌة م�ن َمَثالَِب كثيرة يعرفها 

من يعرُفه(.

الثُُّل�ُث: الح�د األقصى مم�ا يوصي  ثل�ث. 
ب�ه المس�لم. / الثُّاَلَث�اء، نكتبه�ا بأل�ف ف�ي 
الذي ُذكرت  الَعق�د  وس�طها. / الثالثينات: 
في�ه كلم�ة »الثالثين« عش�ر م�رات، وجمع 
ثالثي�ن: ثالثينات. وأجي�زت ثالثينيَّات بياء 
ٌغ صرفي.  النس�بة. ولكل من اللفظين مس�وِّ
ال�ُمَثلَُّث، عن�د الصرفيين: الذي  / الح�رف 
تص�ح علي�ه الح�ركات الث�الث، )س�رعان 

مثلثة الس�ين، جاز فيها َس�ْرعاَن، وُسرعان، 
وِسرعان(.

َج�ٌة، وهو ماء ُمَثلَّ�ٌج وَمْثلوٌج.  ثل�ج. هي َثالَّ
دة. / أما األطعمة فنقول إنها ُمَجمَّ

َثَل�َم يثُل�م َثْلم�ًا. َثَل�َم اإلن�اء: كس�ر حافته. 
 .) / )هذا سكين ُمَثلَّم ويحتاج إلى أن ُيَسنَّ

َة  َة« ِمْثل »ُهنَاك« معنًى وإعرابًا، )َثمَّ ث�ّم. »َثمَّ
أم�ٌر ل�م نتطرْق إلي�ه = هناك أمٌر ل�م نتطرْق 
: معناها أيضًا »هناك« في أسلوب  إليه(. / َثمَّ
مختلف، )توجهُت إلى الكواليس فرأيُته َثمَّ 
وق�د أحاط به المعجب�ون(، أي رأيته هناك. 
: تعني الس�ببية، )عارضته في رأيه  / ِم�ْن َثمَّ

بقوة ومن َثمَّ لم يُعْد يريُدني في الفريق(.

ثمر. )َأْثَمَرِت المحادثات اتفاقًا( وليس عن 
اتفاق، فالشجرة تثمر تينًا ال عن تين.

ى في  ثمل. الثَِّمل: السكران، والثَُّماَلُة ما يتبقَّ
قعر الكأس.   

عالي�ًا.  نُه�ا  نثمِّ أو  ُجهوَدك�م.  �ُن  ُنَثمِّ ثم�ن. 
ُب�ع. / الثمانين�ات َعْقٌد  / الثُُّم�ُن: نص�ُف الرُّ
في�ه كلمة الثمانين ويس�مونه العقد التاس�ع 
مما يس�بب بلبلة، نقول الثمانينات ال العقد 
التاس�ع. / الثماني: تعامل )الثماني( معاملة 
كلمة )األواني( فتمنع من الصرف: )التقرير 
ثمانِي َصَفحات/ ويقع في ثمانِي صَفحات/ 
وق�د قرأت ثمان�َي صَفحات(، )ك�نَّ ثمانَي 
م�ن النس�اء(، )اإلنذار مدته ثم�اٍن وأربعون 
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س�اعة/ بع�د ثماٍن وأربعيَن س�اعًة/ انتظرنا 
ثمانَي وأربعين س�اعًة(. يقيس�ون )الثماني( 
على منته�ى الجموع الممنوع من الصرف، 
وعل�ى المنق�وص. وق�د س�كب النحاة في 
ه�ذه الثمان�ِي أوانَي حب�ٍر كثي�رة. / الثمانية 
س�نويًا،  ينعق�د  اقتص�ادي  منت�دى  الكب�ار: 
وإْن ف�ي مواعي�َد مختلف�ة، بدأ ع�ام 1975، 
وانضمت روس�يا ع�ام 1988، وأقصيت في 
أحداث أوكرانيا 2014. األعضاء: الواليات 
المتح�دة، بريطانيا، فرنس�ا، ألمانيا، إيطاليا، 
الياب�ان، كن�دا، »روس�يا«. ]انظر العش�رون 

الكبار في عشر[

ثنا. اْثنَاِن واْثنََتاِن: بال همزة قطع. ثاٍن مؤنثها 
ثاني�ة: )هذه ثانَِيُة َنَش�راتِنا اإلخبارية(. / َثنَى 
َيْثنِ�ي: َل�وى. َثنَ�اُه وَيْثنِي�ِه عن عزم�ه: صرفه 
وَلَواه عن�ه. / َأْثنَى عليه وُيْثني عليه: مدحه. 
�َده. / الثَّنِيَّة: إحدى  / َثنَّ�ى على االقتراح: أيَّ
م  أرب�ع َثنَاي�ا هي األس�ناُن القواط�ع في مقدَّ

ُر  الفم. / نقول: )جاء في َأْثناِء حديثه أنه يفكِّ
�ح( ونترك الثنايا في الفم. / عبارة  في الترشُّ
»ف�ي ه�ذه األثن�اء« تس�تعمل لذك�ر ح�دث 
يج�ري متزامن�ًا م�ع ح�دٍث آخ�ر: )يناق�ش 
بش�ن  الحكوم�ة  مقت�رح  العم�وم  مجل�س 
ح�رب، وفي هذه األثناء تتقدم مظاهرة نحو 
مبان�ي البرلمان(، فإذا ل�م يكن هناك تزامن 
لحدثي�ن اس�تعملنا كلم�ة »اآلن«. ]للمثنَّ�ى 

وقواعده انظر في مثنى[

ًا: أي  ث�وا. َث�َوى َيْث�ِوي بالم�كان َث�َواًء وُثِويَّ
اس�تقر فيه. وَثَوى: مات. / في عبارة )ُش�يَِّع 
إل�ى َمْث�َواُه األخي�ر(، إع�راب مث�واه: اس�م 
َرٌة  مج�رور بإل�ى، وعالمة جره كس�رٌة مق�دَّ
على األلف، والهاء ضمير متصل مبني على 

الضم في محل جر باإلضافة.

ُث�وٌم، وزان ُب�وم. رأس الثُّ�وِم يحت�وي على 
عدد من الُفُصوص.
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الجيم

ج. في الجيم القرآنية يلتصق معظم اللس�ان 
بَغار الفم، أي أعاله، ويكون فيها ش�يء من 
ص�وت ال�دال. وثم�ة في ب�الد الش�ام جيم 
كالجيم الفرنسية َتفِقُد التعطيَش ويذهب منها 
ذل�ك الص�وُت الداليُّ وتقترُب من الش�ين. 
الكبي�رة  المصري�ِة  والم�دِن  القاه�رِة  وف�ي 
ُتنَط�ق الجيم كالق�اف البدوي�ة، وفي اليمن 
جي�ٌم قريب�ة من هذه. عل�ى أن بعَض الريف 
المص�ري، والصعي�د خاص�ة ينط�ق الجيم 
قرآنية، وفي الصعيد قرًى تجعلها داالً. هذه 
الجيم�ات تمثِّل تنوعًا ال يحول دون الفهم، 
على أن الجي�م المختارة هي الجيُم القرآنية 
اء  المعطش�ة تعطيشًا متوسطًا، وبها يقرُأ الُقرَّ
في معظم بالد العرب. وصفها ابن سينا في 
رس�الته عن مخ�ارج الحروف وصف�ًا دقيقًا 
غي�ر أن�ه صورها تصوي�رًا بارعًا عندما ش�بَّه 
الش�ين به�ا، قال: »وأما الش�ين فه�ي حادثة 
حي�ث يحدث الجيم بعينه، ولكن بال َحْبٍس 
البتَّ�ة، فكأنَّ الش�ين جيم ل�م ُيحَبس، وكأن 
الجي�م ش�ين ابت�دأت بحبس ث�م ُأطلقت.« 
/ في رس�م الجيم المصري�ة ثمة اضطراب: 
فف�ي الخليج يكتبونها قاف�ًا كما في »قوقل« 
لمح�رك البح�ث المع�روف، وف�ي العراق 
يكتبونه�ا كاف�ًا كم�ا ف�ي »اإلنكلي�ز«، وف�ي 

بالد الش�ام يعبرون عنها بح�رف الغين كما 
ف�ي »غوغ�ل«، وف�ي مص�ر ه�ي جي�م كما 
ف�ي »جوجل«. ونختار الغي�ن لقلة ورودها 
ف�ي الكلم�ات العربية، غير أننا نتبع الرس�م 
المش�هور أحيانًا ونكتب »اإلنجليز« بالجيم 

ال بالغين.  

ج�اَء يِج�يُء َجْيئ�ًة واح�دًة، وِجيَئُت�ُه كان�ت 
مفاِجئ�ًة. / )َأَجاَءنِ�ي إل�ى ه�ذا الموض�وع 
س�ؤال الزميل فالن(، أي جاء بي، وجعلني 
َأِجيُء. / كانوا يقولون »الَجاِئي والذاهب«، 
والذاه�ب«.  »الق�ادم  نق�ول  الي�وم  لكنن�ا 
/ لص�وغ األم�ر م�ن جاء نق�ول )تع�ال( أو 
)إي�ِت(، وف�ي المغارب من يق�ول »إِِجي«، 
وف�ي اللهج�ة البغدادي�ة يؤنث�ون الفعل في 

»جاءت الفتاة« فيقولون »َجتِّي«.   

َج�اَب يجوُب َجْوبًا: أي َجاَل. / أجاب عن 
الس�ؤال، أو على الس�ؤال. / الَجواُب: الرد 
الش�فهي، اإِلَجاَبُة: يغُلُب أن تكون مكتوبة. 
/ ﴿وثم�وَد الذي�ن َجاُب�وا الصخ�ر بالواد﴾ 

جابوا أي قطعوا. 

َج�اَد يُج�وُد ُجوَدًة وَجْوَدًة فه�و َجيٌِّد. نقول: 
/ التَّْجِوي�د:  وَجْودته�ا(.  البضاع�ة  )ُج�وَدة 
ق�راءة الق�رآن بت�أنٍّ وبتلوي�ن نغم�ي. ]انظر 
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 ، الت�الوة في تال[ / الَجواُد: الرجل الس�خيُّ
والحص�ان األصي�ل. ول�م نس�مع للمؤنث 
جوادة، وكانت العرب تمدح المرأة بالبخل 
بالمال، قيل: حتى تحافظ على مال زوجها.  

َجَأَر يجَأُر بالشكوى: رفع صوته بها.

َج�اَر َيُجوُر َجْورًا فهو جائٌر: ظالم. / الصيد 
الَجائ�ر: صيد األس�ماك، خاص�ة، بكميات 
كبيرة وبطرق تؤدي إلى استنزاف المخزون 
الس�مكي، كالمتفجرات واس�تعمال ش�باك 
صغيرة العيون. / الَجار: الذي يسكن قريبًا، 
والجم�ع ِجيراٌن./  والَجار، في القديم: من 

لجأ إليك واْسَتَجار بك فَأَجْرَته. 

جاز. اإِلَجاَزة، بكس�ر الهم�زة: إِْذٌن بمزاولة 
مهنة، وهي أيضًا ُعطلة رسمية من العمل أو 
الدراسة. / التَّجاُوَزات: كلمة التَِفافيَّة يطلقها 
الساس�ة والمس�ؤولون على أعمال محرجة 
لهم، من اختالس أو قتل بغير محاكمة، بعد 
العبارة المترجمة:  افتضاحها. وقد تستعمل 
»ح�وادث معزول�ة« لجرائم ح�رب متفرقة، 
ولك�ن »التجاوزات« أبل�غ، وكلتاهما عبارة 
التفافيَّة. / جواز سفر: وثيقة إثبات شخصية 
بغ�رض التنقل بين ال�دول. في عبارة: )كان 
يحمل جواَز س�فٍر فرنسيًا( يحترس المحرر 
ويضب�ط الصف�ة تبعًا لموصوفه�ا ال للكلمة 
الس�ابقة عليها. ]انظر الج�ر على المجاورة 

في »خرب«[

ج�أش. فالٌن رابُِط الَج�ْأِش، ويتمتَّع بِرباَطِة 

المصاع�ب  يواج�ه  متماِس�ٌك  الَج�ْأش: 
بشجاعة.

رج�ٌل  األكل.  َع�ِدَم  ُجوع�ًا:  يُج�وُع  ج�اَع 
َجْوع�اٌن  َجْوَع�ى، ورج�ل  َجْوع�اُن وام�رأٌة 
اللغ�ة  مجم�ع  أق�رَّ  وق�د  جْوَعان�ٌة.  وام�رأٌة 
العربي�ة بمصر إطالَق فعالنة تأنيثًا للوصف 
الذي على وزن فعالن، وهي لغة أسد، فزال 
المن�ع م�ن الصرف عن فع�الن وصفًا، فأما 
العل�م المزي�د بألف ون�ون )ُنْعم�اُن( فيبقى 

ممنوعًا من الصرف.

الً.  ُل َتَجوُّ َل يتجوَّ جاَل يُجوُل َجَوالنًا. وتجوَّ
�َل. / َحْظُر  َل ف�ي الب�الد َتْج�َواالً: تنقَّ وَج�وَّ
صحيحت�ان.  التَّْج�َوال  وحظ�ر  ِل،  التََّج�وُّ
الَجائُِل�ون.   = ل�ون  ال�ُمَتَجوِّ / الباع�ة 
)كان  الس�ن،  ف�ي  المق�ارب  / الُمجايِ�ل: 
الش�يخ، من بي�ن مجايلي�ه، األكث�ر اهتمامًا 
بم�ا تكتب�ه الصحف الفرنس�ية ع�ن بالده(. 
/ َجْول�ٌة وَجْوالٌت: س�فرة إلى أكثر من بلد. 
/ الَجْوالن السوري المحتل: منطقة تقع في 

جنوب غرب سوريا. 

َج�اٌم وَجاَم�اٌت. الج�اُم مث�ُل الَج�اط: إن�اء 
لتقدي�م الطعام. ونق�ول: )صبَّ عليهم َجاَم 

غضبه( أي َوبَّخهم. 

َجبَّ َيُجبُّ َجبًَّا: َقَطَع.

جبا. َجَبى َيْجبي ِجباَيًة: جبى الضرائب فهو 
الجابي، وهم الُجَباُة. / اْجَتباه: اصطفاه.
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َجَب�َر يجُب�ُر َجْب�َرًا: ضم العظم الكس�ير كي 
يلتئ�م. ونق�ول َجبَّ�ر تجبيرًا بنف�س المعنى. 
إبع�اُد  هدُفه�ا  عقوب�ة  �ُة:  الَجْبِريَّ / اإلقام�ُة 
ُة:  شخص عن المس�رح السياسي. / الَجْبِريَّ

مذهُب من اعَتَقَد أن اإلنسان مسيَّر.  

: ِمالط من ِكْلٍس  جب�س. الِجْب�ُس = الِجصُّ
ى أيضًا الَجْبِصين والَجْفِصين. يسمَّ

َن، )َجَبَل الله الخلق  جب�ل. َجَبَل َيْجُب�ُل: َكوَّ
ُة: الجيل من  على حبِّ المال والولد(، الِجبِلَّ
َة  الناس، ﴿واتقوا الله الذي خلقكم والِج�بِلَّ
�ُة: الُخُل�ق المتمكن في  لي�ن﴾. والِجبِلَّ األوَّ
النف�س. / جب�ل طارق: إقليم بجنوب ش�به 
الجزي�رة اإليبيرية تدي�ره بريطانيا. / الجباَلة 

في الريف المغربي: سكان الجبال. 

َجَبَن َيْجُبُن عن مواجهة األمر: خاف فامتنع 
ع�ن أمر بعينه. وَجُبَن َيْجُب�ُن: كان جبانًا في 
كل أمره. / الُجْبُن: قلة الش�جاعة، والُجْبن، 
والجمع َأْجباٌن: الذي يؤكل، وسماه القدماء 
األَِق�ُط. ونس�بوا اخت�راع الجبن إل�ى عربيٍّ 
كان مس�افرًا يحمل حليبًا في كرشة خروف 
فتجبَّ�َن الحليب بفعل ال�َمَس�اة أو اإلْنَفَحِة، 
ة ال�ُمَجبِّنة ف�ي كرش الخروف،  تلك الم�ادَّ
فكان أول الجبن. / الَجبِيُن: ما فوق العين، 
ولإلنس�ان َجبِينَان عل�ى جانبي وجهه. وأما 
م شعره وبين حاجبيه  تلك المساحة بين مقدَّ
فه�ي )الَجْبَهة(. وأطلق�ت الَجبين على كل 
الجبهة في قولهم )ينال رزقه بعرق جبينه(.     

َجَبَه َيْجَبُه َجْبهًا: فاَجَأ بمكروه، )لقد َجَبَهني 
بمطال�َب ل�م تخطر ل�ي ببال(، َجاَب�ه يجابِه 
ُمَجاَبَهًة: أي واَجَه يواِجُه ُمَواَجَهًة. / الَجْبَهُة 
وجمعه�ا ِجَباٌه: ما ف�وق الحاجبين من وجه 

اإلنسان. 

: قط�ع الش�جرة م�ن أصلها.  . اجَت�ثَّ ج�ثَّ
�خت  / اْجتَِثاث البعث: مفردة سياس�ية ترسَّ
ف�ي الع�راق عقب االحت�الل األميركي عام 
تأس�يس  عملي�ة  ج�رت  وبموجبه�ا   ،2003

جديدة للجي�ش والدولة، وبذريعتها ُزحِزَح 
أه�ل الح�ل والعقد ع�ن مناصبهم، وجرت 
عملية إحالل ساس�ة وإداريين محل ساس�ة 
وإداريي�ن. وق�د دارت العملي�ة على محور 
واس�تأثرت  الش�يعة  نف�وذ  ازداد  إذ  طائف�ي 
العراقي�ة.  السياس�ة  ف�ي  بالق�رار  أحزابه�م 
وكان اجتث�اث البع�ث مث�االً نموذجيًا على 
االس�تئصال السياس�ي. ]انظ�ر االس�تئصال 
ف�ي  واإلقص�اء  »أص�ل«،  ف�ي  السياس�ي 

»أقصى«[    

ًا: جلس على ركبتيه. َجَثا يْجُثو ُجُثوَّ

َجَثَم يجُثُم: َحطَّ بثِْقِلِه، )يْجُثُم على صدري 
كابوس(. / ُجْثَماٌن وَجَثاميُن: جسد الميت. 
والجثم�ان كلم�ة تحم�ل تبجي�اًل لش�خص 

الميت. 

َجَحَد يجَحُد ُجحودًا: أنكر المعروف. 

ُجْحٌر ُجُحوٌر: حفرة يعيش فيها حيوان. 
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َجْحٌش: ولد الحمار. 

َجَح�َظ َيْجُح�ُظ، وُجُح�وُظ العيني�ن: ب�روز 
حدقتيهما. 

جح�ف. َأْجَح�َف ُيْجِح�ُف إِْجَحاف�ًا: جاَر، 
بح�ق  إِْجَح�اٌف  المعاه�دة  )ف�ي  وظل�م، 

األقليَّة(. 

َجْحَفٌل َجَحافُِل: َأْعداٌد كبيرة من الجنود. 

َجحيم. الَجِحيُم: جهنم، وهما مؤنثتان.   

ًا أي غير مازح، وموقفه  : كان َجادَّ َجدَّ َيِج�دُّ
: االجتهاد، وكان  يٌّ ال هْزَل فيه. / الِجدُّ َجدِّ
ًا: أي غير متكاس�ل. / َجدَّ علينا  يَّ الم�رُء ِجدِّ
موق�ف: ح�دَث على غي�ر توقُّ�ع، )هل َجدَّ 
جدي�د ف�ي القضي�ة؟( / الَج�دُّ له�ا معنيان: 
�عُد. نق�ول ف�الٌن َمْجُدوٌد  وال�د األب، والسَّ
أي محظ�وظ. / الَجِدي�َدان: اللي�ل والنهار. 
ضبطه�ا  ورد  الس�عودية،  المدين�ة  ة:  / ج�دَّ
ًا: كلمة َيْحُسُن بالصحفي  مثلثة الجيم. / ِجدَّ
ُبه�ا في نص�ه إلزالتها م�ن معظم أماكن  تعقُّ
ًا،  بِج�دَّ مغَرم�ون  المبتدئ�ون  وروده�ا. 

والصحفي المحترف يعرف كيف يزيلها. 

دراس�ة الَجدوى:  النَّْف�ُع.  الَج�ْدَوى:  َج�دا. 
فح�ص ميداني للس�وق قبل إقرار مش�روع 
اقتص�ادي لمعرف�ة إن كان مجدي�ًا ومربحًا. 
/ قال�وا: »ه�ذا ال يجدي نْفع�ًا« ونفعًا زائدة 
ألن الج�دوى ه�ي النف�ع، نق�ول: )ه�ذا ال 
/ الُجْدُج�ُد:  العط�اء.  / الَج�َدا:  يج�دي(. 

ُصرصور الليل. 

ص�ار  ُيْج�ِدُب:  الم�كان  َأْج�َدَب  ج�دب. 
َجْدَب�ًا، وهذه أرض َجْدَب�ٌة، وأرٌض َجِديَبٌة. 
والَج�ْدُب وال�َمْح�ل والَقْح�ط مترادف�ات. 
والمترادف�ات في اللغة إما أن تكون كلمات 
كان له�ا في الماضي مع�ان متباينة، ولكنَّها 
اختلط�ت وصارت تعني ش�يئًا واحدًا، وإما 
أن تك�ون كلم�ات مترادفة فع�اًل ولكن كل 

كلمة جاءت من قبيلة مختلفة. 

: داء جرثومي اس�تؤصل من  جدر. الُجَدِريُّ
رُة: أكلة نباتية  العال�م عام 1979. / ال�ُمَج�دَّ
رًا  من األَُرزِّ والَع�َدس، يبدو وجه طبقها ُمنَقَّ
كوج�ه المج�دور. / َجِدي�ٌر بالذك�ر: عبارة 
َمًة لس�ْوق  مفي�دة إذا أت�ت ف�ي مكانه�ا مقدِّ
حقائ�ق بعيدة قلي�اًل عن الموض�وع ولكنها 
تدخل في السياق العام. العبارة يكثر إيرادها 
قبل العودة بالزمن لذكر أحداث ماضية كان 

لها أثر في الحدث الذي نتناوله.

َج�َدَع َيْجَدُع األنَف: قطع�ه، )ال أفعل ذلك 
ولو َجَدعوا أنفي(.

الق�ارب  س�يَّر  تجديف�ًا:  ُف  ُيَج�دِّ َف  َج�دَّ
النعم�ة.  جح�د  َف:  / ج�دَّ بِمجدافي�ن. 
َف: ذكر عقائ�َد قومه هازئ�ًا أو ُمنِكرًا  / َج�دَّ

َتها. ِصحَّ

َجَدَل َيْجِدُل َجْدالً: فتل الحبل، أو الضفيرة 
وُمجاَدل�ًة:  ِج�داالً  / ج�اَدَل  الَجِديل�ة.  أي 



71

ناقش ساعيًا إلى إثبات صحة رأيه. والجدل 
غالب�ًا س�لبي بينم�ا الح�وار إيجاب�ي. / َأَثار 
َج�َدالً: »المثير للجدل« عبارة يكثر ورودها 
ف�ي األخبار، وهي مترجم�ة، وال بأس بها. 
ًة ولغطًا  ولكن، إذا قصدنا أن األمر أثار َضجَّ
ًة(، خصوصًا  فاألجدى اس�تعمال )َأَثاَر َضجَّ
أنَّ كثي�رًا م�ن األم�ور الت�ي تثي�ر ج�دالً في 
م�ن  كثي�ر  يصحبه�ا  والمنتدي�ات  اإلع�الم 
بالجدل.  من�ه  بالضجي�ج  التالس�ن األش�به 
/ س�ؤال المذيع الذي يبدأ بعبارة »لِنَْفَتِرْض 
َج�َدالً« ق�د يفتح لبعض الساس�ة الباب كي 
يقول�وا: لنت�رك جانب�ًا األس�ئلة االفتراضية. 
الثق�ة  اقت�راع  )إذا خس�رتم  المذي�ع:  ليق�ل 
غ�دًا ال ُب�دَّ أن لديك�م خطة؟(، هذا س�ؤال 
افتراض�ي غي�ر أن�ه مغل�ف بغالف حس�ن. 
/ عالق�ة جدلي�ة: من بع�ض هوايات بعض 
�ل  الصحفيي�ن ف�ي بع�ض األوق�ات التجمُّ
العبارات كعب�ارة »عالق�ة جدلية«.  ببع�ض 
وكل عالق�ة له�ا تعقيداته�ا. الج�دل بمعناه 
الفلسفي، الديالكتيك في المصطلح، مكانه 
كت�ب الفك�ر والفلس�فة. والعالق�ات تكون 
معق�دة ومتش�ابكة ومش�حونة، لكنها – في 

اإلعالم – ال تكون َجَدلِيَّة. 

ج�دوٍل  وض�ع  ُي�ون:  الدُّ َجْدَوَل�ُة  ج�دول. 
بأوق�ات س�داد الدول�ة أو الش�ركة ديوَنها. 
تغيي�ر  سياس�يًا:  الدي�ون،  جدول�ة  / إع�ادة 
�َداد لتمكين الدول�ة، خصوصًا  ج�دول السَّ
الدولة الفقيرة، من السداد أو من االستمرار 

فت�رة أط�ول رهينة الديون وقابل�ًة ما ُيفَرُض 
عليها من مواقف سياسية من الدول الدائنة؛ 
وَش�ْطُب الدي�ون يأت�ي غالبًا مكاف�أة لدولة 

على موقف سياسي.

: َقَط�َع. / الُج�َذاَذُة: ورقة صغيرة  َج�ذَّ َيُج�ذُّ
تكت�ب عليه�ا مالحظة لتذكير ال�ذات برقم 
ْف�ر  هات�ف مث�اًل، ومنه�ا تل�ك األوراق الصُّ
الت�ي  البطاق�ات  والُج�َذاَذات:  الالصق�ة. 
لحص�ر  القوامي�س  مؤلف�و  به�ا  يس�تعين 
الكلمات، يرتبونها في صناديق؛ وهي أيضًا 
بطاق�اُت الكت�ب ف�ي فه�ارس المكتب�ات، 

ويكاد يقضي عليها الحاسوب. 

َج�َذَب َيْج�ِذُب َجْذَب�ًا: أخذ أخ�ذًا مفاجئًا. 
نفس�ية  بحال�ة  المص�اب  / الَمْج�ُذوب: 
عصبي�ة،  بح�ركات  مصحوب�ة  َه�ان  كالذُّ
ة. ال نقول عن ش�خص إنه مجذوب،  وبِخفَّ
فه�ي كلمة مس�يئة، بل نصف حالت�ه وصفًا 

علميًا.

جذر. الَجْذُر بالفتح، وجمعها ُجُذوٌر: الجزء 
المدف�ون في األرض م�ن النبات. والِجْذُر، 
بكسر الجيم، لغة وصفتها المعاجم القديمة 

بالضعيفة.

ج�ذل. َجِذٌل وَجْذالٌن وج�ذالُن: أي َفِرح، 
والمؤنث َجِذَلٌة وَجْذَلى وَجْذالَنٌة. 

وال�َمْج�ُذوُم:  الَب�َرُص.  الُج�َذام:  ج�ذم. 
المصاب به.
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َجْذَوٌة: جمرٌة. 

ا: هكذا  ًا: سحَب. / َهُلمَّ َجرَّ جّر. َجرَّ يُجرُّ َجرَّ
اَء معناها:  اِء: جرَّ اَء، وِمن َجرَّ دوالْي�ك. /جرَّ
بس�بب. وهي منصوبة على ن�زع الخافض، 
اَء  أي لس�قوط ح�رف الجر عنها: )ُقت�َل َجرَّ
الح�ادث(، أو تأتي مج�رورة بحرف الجر: 
اِء الح�ادث(. / حروف الجر:  )قت�ل ِمن َجرَّ
)ِمن، في، الكاف، الالم، واو الَقَس�م، الباء، 
(. / قد  ع�ن، عل�ى، حتَّ�ى، إل�ى، م�ع، ُربَّ
يس�قط حرف الجر كما في عبارة: )ال شكَّ 
أنَّ األم�ر مختلف هذه الم�رة(، والقول )ال 
شكَّ في أن األمر..( َأْقَيُس، ولكنَّ العبارتين 
متس�اويتان في الصح�ة والفصاحة. / حرفا 
ِمْن َعَل�ى المنبر(،  جرٍّ متج�اوران: )َأنَزل�وه 
ذل�ك أن الفع�ل »أنزل« يطل�ب حرف الجر 
»م�ن«، والمنبر يطلب ح�رف الجر »على«، 
)ناولن�ي ذل�ك الكت�اب م�ن ع�ن يمينك(. 
والكواكب  النج�وم  مجموع�ة  ُة:  / ال�َمَج�رَّ
التبان�ة  درب  ومجرتن�ا  جاذبي�ًا.  المترابط�ة 

طولها نحو مئة ألف سنة ضوئية.

َيْج�ُرُؤ: أق�دم عل�ى َمُخ�وف.  ج�رأ. َج�ُرَؤ 
واالْجتِ�راُء  ُؤ  والتََّج�رُّ والَج�َراءة  / الُج�ْرَأة 
متقاربة في المعنى وبينها اختالفات يس�يرة 
بحس�ب االستعمال. كثر استعمال االْجتِراء 
بمعنى الوقاحة في نقد شخص أو معتقد أو 
عادة، غير أننا نجد من يقول مثاًل: )كان في 
المتنبي اجتراء على اللغة( في مقام امتداح. 

جرا. َجَرى َيْجِري َجْرَيًا: ركض. / الِجَراَيُة: 
م�ا كان ُيج�َرى على الطال�ب األزهري من 
األس�بوع.  أو  الي�وم  ف�ي  وَغُم�وٍس  أرغف�ة 
ُع على  �ُة م�ن الم�ؤن ت�وزَّ والِجَراَي�ُة: الِحصَّ
الناس في مجاعة أو حصار. / الماَجَرَياُت: 
المعن�ى الفقه�ي: الماَجَرَي�اُت ه�ي فقه »ما 
جرى العمل به«، وتعني العدول عن الحكم 
المش�هور واتب�اع إج�راءات أضعف س�ندًا 
لمالءمتها مصالح العباد، وطريقة عيش�هم. 
والمعن�ى العام: تفاصيل ما جرى: )يحتوي 
الكت�اب على وثائَق تتعلق بماَجَرَياِت قضيَِّة 
اغتياِل الزعيم(. / أجرى: نقول: )المجلس 
أجرى تصحيحًا لألوضاع(، وُنْؤثُِرها على: 
�ح األوض�اع«. الس�بب: أنن�ا َحَرصنا  »صحَّ
على إي�راد كلمة »تصحي�ح« بصيغتها هذه، 
فلها مغزى خاص في س�ياق ذلك الحدث. 
وعلى هذا فاستخدام صيغة »أجرى كذا« له 
غ في أحيان كثيرة. لكن ال ُيختار القول  مسوِّ
»أج�رى اختب�ارًا لج�ودة المي�اه ف�ي خزان 
منزل�ه«، فهنا نق�ول: »اختبر ج�ودة المياه«. 
بمج�رد  للوظيف�ة  المتق�دم  اختب�رَت  وإذا 
توجيه بعض األس�ئلة إليه قل�َت »اختبرته«، 
فإم�ا إذا امتحنت�ه في اختبار رس�مي ورأيت 
أنك تريد اس�تعمال كلم�ة »اختبار« لتوحي 
بأن العملية رسمية فأنت تقول: )أجريت له 
اختبارًا(. ونقول: )َيْجري تسويُق الِخْدمات 
الس�ياحية(، فلماذا نقول »يجري تس�ويق«، 
ُق«؟ الس�بب: الرغب�ة ف�ي  وال نق�ول »ُتَس�وَّ
الِف�رار من المبني للمجهول الذي قد يربُِك 
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مذي�َع النش�رة، وحت�ى ق�اِرَئ الجري�دة في 
غي�اب التش�كيل. ونق�ول: )َيج�ري إع�داد 
ال�ِمنه�اج الجديد للعلوم(، فل�و قلنا: »ُيَعدُّ 
المنه�اج الجديد للعلوم«، لظ�ن القارُئ أن 
الجملة لم تكتمل، ولعله يس�أل: ُيَعدُّ ماذا؟ 
أس�لوب  فاس�تخدام  متخلِّف�ًا.  أم  متط�ورًا 

)يجري إعداد( قد وضح المعنى.

أح�داث،  وَتَج�اِرُب:  َتْجِرب�ٌة  ج�رب. 
ه�ي  ال�َمطبع�ة:  / تج�اِرُب  اختب�ارات. 
َفح�اُت الت�ي تبعثه�ا المطبعُة إلى  تل�ك الصَّ
َحها قب�ل الطبع النهائي.  المؤل�ف كي يصحِّ
و»تج�ارب« هن�ا ترجم�ة لكلم�ة بروفات، 

نسخُة التصحيح.  واألفضل: 

جرث�م. ُجْرُثَومٌة: كلمة عامة ألي بكتيريا أو 
فيروس. / األسلحة الُجرُثوميَّة سميت أيضًا 
األس�لحة البيولوِجيَّ�ة ألن بعضه�ا يتضم�ن 
اس�تخدام الحش�راِت وبيوضها عالوة على 
دولي�ًا،  م�ة  محرَّ أس�لحة  وه�ي  الجراثي�م. 
ولك�ن مختبرات ال�دول الكبرى ماضية في 

تجاربها.

والجيم�ان  نب�ات،  الِجرِجي�ر  ِجرِجي�ر. 
مكسورتان.

َجَرَح يجَرح َجْرحًا: َأْدَمى. / الطير الجارُح: 
الذي يصي�د وُيدمي، بخالف عصفوٍر يأُكُل 
/ َج�َوارُح  أيض�ًا.  ج�وارُح  �باُع  والسِّ دودة. 
اإلنس�ان: أطراُفه خاصًة. / اْجتِراُح معجزة: 
اإِلْتَيان بها. واجَترَح اإلنس�ان س�يَِّئًة ارتكبها 

ُل الِجَراِحيُّ عبارة مترَجَمٌة  واكتسبها. / التََّدخُّ
مفي�دة. / )أصيب المتظاهر بجراح(، و)كل 
َقن(؟  هذه الجروح في وجهك من حالقة الذَّ
/ الرجل َجِريٌح في المعركة، والمرأة جريٌح 
وه�و  جرح�ى.  والجم�ع  أيض�ًا  وجريح�ٌة 
َمْج�ُروح وه�ي َمْجُروَح�ٌة بعد حب فاش�ل 
والجم�ع »َمجاريح« جمع جميل. وتختلف 
الجموع باخت�الف المعاني. ]انظر الجموع 

تحت مدخل »بأس«[ 

َد حملًة  َج�َرَد َيج�ُرُد َج�ْردًا: أحصى. / ج�رَّ
َد  / َج�رَّ ش�نَّها.  رات:  المخ�دِّ �ار  ُتجَّ عل�ى 
األسيَر من سالحه: نزع سالحه. / الَجريدة: 
صحيف�ة  الرس�مية:  والجري�دة  الصحيف�ة؛ 
ا الجرائد التي  تنش�ر القوانين والمراسيم. أمَّ
تمج�د النظ�ام فه�ي جرائِ�ُد النظ�ام ال غير، 
ويشملها مصطلح اإلعالم الرسمي. / الفن 
ُد الفكرة م�ن صورتِها  : ف�ن يجرِّ التَّْجِري�ِديُّ
المادي�ة، ويحاول إيصاَلها فك�رًة ُيِحسُّ بها 
المرء إحساس�ًا. في الرسم قد تكون اللوحة 
التجريدية تركيبًا لونيًا يوحي بَجوٍّ أو شعور، 
دون أن يس�تطيع المرء إلصاَق معنًى خاٍص 

به، وقد تكون شعوذة محضة. 

ُجَرٌذ وهي ُجْرَذاٌن. الُجَرُذ شبيه بالفأر وليس 
بف�أر. وال تزاوَج بينهم�ا، وثمة اختالف في 
عدد أزواج الصبغيات أي الكروموسومات 
بين هذين المخلوقي�ن المختلفين. والُجَرُذ 

أكبُر حجمًا. 
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َج�َرٌس َأْج�َراٌس. الج�رس: الُجْلُجل الذي 
ُيق�رَع للطلب�ة كي يدخلوا غ�رف الدرس أو 
يخرج�وا منه�ا، أو ال�ذي يعل�ق ف�ي أعناق 
الماشية، وهو َجرُس البيت./ نقرُع الَجَرَس 
في المدرسة وَنِرنُّ جرَس البيت. / الناقوس 
جرُس الكنيس�ة والمعبد، وغلب في الجمع 
المعب�د:  ناق�وس  الكنائ�س«.  »َأج�راس 
غليظ�ة.  بعص�ًا  ُتض�َرب  معِدني�ة  صفيح�ة 
الكلم�ة:  وَج�ْرُس  الص�وت.  / الَج�ْرُس: 
َوْقُعها على األذن، )يبدو أن كلمة فِْهِرست، 

من َجْرِسها، فارسية األصل(. 

أن  غي�ر  َطَح�ن،  َجْرش�ًا:  يج�ِرُش  َج�َرَش 
الَجريش أغلظ من الطحين. 

َجِرَض َيْجَرُض بِِريِقه: َشِرَق.

َج�َرَع يج�َرُع: َبَلَع الم�اء. ُجْرَعُة ال�دواء أو 
الم�اء: مق�دار م�ا يتناول�ة الم�رء ف�ي المرة 

الواحدة. والجمع ُجُرعاٌت. 

اَفة  الجرَّ َجَرَف َيجُرُف َجْرفًا: كس�ح. نق�ول 
ال البل�دوزر. / الُج�ْرُف: منح�در صخ�ري 
 : يُّ الق�ارِّ والُج�ْرُف  الش�اطئ.  عن�د  عمي�ق 
الخط الساحلي المغطى بماء ضحل، وبعده 
ج، والجرف  يكون عمق المياه كبيرًا بال تدرُّ

ات.  القاريُّ َحدُّ القارَّ

ًا. / الُجْرُم قانونًا:  ، حقَّ ج�رم. ال َج�َرَم: ال ُبدَّ
أعل�ى خروج عن القان�ون، ودونه الجنحة، 
ودونهم�ا المخالف�ة. ه�ذا في الفه�م العام. 

فأم�ا قانونيًا فلكل بل�د تعريفاته لكل كلمة. 
/ ف�ي اإلع�الم ال نطل�ق لف�ظ مج�رم عل�ى 
ش�خص إال إذا أدي�ن وحك�م علي�ه. وف�ي 
عبارة: »قبضت الشرطة على المجرم« خلل 
ال يجوز إلعالمي أن يغفل عنه. فالمقبوض 
عليه يوصف بأنه رجل أو امرأة ال غير، فإن 
وجه�ت إلي�ه النيابة اتهام�ًا فه�و متََّهم، فإن 
أدان�ه القاض�ي فه�و ُم�َداٌن، وقد يك�ون بين 
اإلدانة وإص�دار الحكم زمن، وبعد صدور 
الحك�م يمك�ن وص�ف الش�خص بالجاني 
أو المج�رم. عل�ى أنن�ا ال نس�تعمل هذي�ن 
الوصفي�ن بس�هولة، ألن كثي�رًا من األحكام 
األح�كام  بع�ض  وألن  بنج�اح،  ُتس�تأَنف 
سياس�ي.  ضغ�ط  ع�ن  ناِش�ٌئ  أو  ُجَزاف�يٌّ 
/ مجرم حرب: ش�خص ارتكب أعماالً في 
الح�رب مخالفًة للمواثي�ق الدولية، ِمْن قتل 
للمدنيي�ن أو اغتص�اب، أو تطهي�ر عرق�ي، 
إل�خ. / جريم�ة ضد اإلنس�انية: ه�ي جرائم 
الحرب المرتكبة بقصد كاإلبادة الجماعية، 
والح�ط من كرامة اإلنس�ان عب�ر نظام تمييز 
عنص�ري، ويضبطها ميثاق روما عام 1998، 
ولك�ن التعريف مط�اط بمنطوِقِه، ويتعرض 
فوق ذلك للتفس�ير بحس�ب مصالح الدول 
الكبرى. والنظر في الجرائم ضد اإلنس�انية 
م�ن اختصاص محكمة الجناي�ات الدولية. 
/ تمجي�د الجريم�ة: مزل�ق ال ين�در الوقوع 
م�ع  الصحف�ي  التقري�ر  يتعاط�ف  ق�د  في�ه. 
ش�خص يحاكم بتهمة س�رقة الخبز والجبن 
ألوالده  ص�ور  بنش�ر  س�وبرماركت  م�ن 
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الرس�الة  لك�ن  الخ�اوي،  وبيت�ه  �ْعث  الشُّ
الت�ي تص�ل إل�ى الجمه�ور هي أن م�ا فعله 
صحي�ح. التعاط�ف م�ع المح�روم جيد في 
اإلع�الم، لك�ن دون أن يكون ذل�ك مقرونًا 
ة  ماويَّ بشبهة تمجيد الجريمة. / األَْجَرام السَّ
وتشمل الكواكب والشموس  ِجْرٌم:  مفردها 

والشهب وال�ُمَذنَّبات، إلخ.

َجْرٌو: ولد كل سبع من الكلب فأكبر.

: ق�ص الص�وف ع�ن الخ�روف،  ج�زَّ يُج�زُّ
والوبر عن الجمل، والشعر عن العنز. 

جزأ. اْجَتَزَأ َيْجَتِزُئ: اكتفى ب�: )نجَتِزُئ بهذا 
الق�در م�ن المؤتم�ر الصحف�ي ف�ي تغطيتنا 
اإلخباري�ة(. / االْجتَِزاُء أيض�ًا: اقتطاُع جزٍء 
واالكتفاء به. وكثيرًا ما َيتَّهم الساسُة اإلعالم 
باجت�زاء كالمهم، وكثيرًا ما َيجتِزُئ اإلعالم 
ش�ديد  �ي  المتلقِّ الطوي�ل.  الساس�ة  كالَم 
الحساس�ية، وي�درُك الف�ارق بي�ن االجتزاء 
باحترافي�ة صحفي�ة، واالجت�زاء بس�وء نية. 
/ )ه�ذا ُج�ْزٌء، وقد قرأُت ُج�ْزَءًا(، في حالة 
النص�ب نضع ألفًا ل�� جزء، فتكت�ب ُجْزءًا. 
/ الُجْزئِيَّ�ة: تعبير جديد مفيد يعني الجانب، 
)دعن�ي أتط�رق إل�ى ه�ذه الُجْزِئيَّ�ِة قبل أن 
أجيب عن س�ؤالك(، )في موضوع الطالق 
نتن�اول الي�وم ُجْزِئيَّ�َة كرامة الم�رأة المطلقة 
ُأ:  َيَتَجزَّ ووضعه�ا االجتماع�ي(. / ُج�ْزٌء ال 
تس�تعمل في الغالب لغوًا. وهي عبارة قليلة 
المعن�ى لكنه�ا ذات رني�ن، المقصود: جزء 

أصي�ل ال يمك�ن التخل�ي عن�ه. يس�تعملها 
اإلعالمي دون إفراط. 

ج�زا. َجَزى يجِزي َجزاًء: كاَف�َأ، خيرًا بخيٍر 
 . ًا بَِشرٍّ وشرَّ

ج�زر. الَجِزي�َرة: فضائي�ة عربي�ة رائ�دة في 
َسْت في قطر عام 1996. وشبكة  األخبار ُأسِّ
الجزي�رة تض�م ع�دة قن�وات بع�دة لغ�ات. 
/ َمج�زرة = َمذبح�ة. في األخبار نس�تعمل 
يغل�ب  التاري�خ  كت�ب  وف�ي  »مج�زرة«، 
اس�تعمال »مذبحة«. ويح�اذر الصحفي من 
إطالق هذه الكلمة على كل حدث ُيقتل فيه 
مدني�ون أو جن�ود. فالمج�زرة عملية مدبرة 
هدفها قتل عدد من الناس مدنيين أو جنودًا. 
وفي العمليات الحربية الهدف تحقيق تقدم 
أو الدف�اع ع�ن مواق�ع، فإذا أصب�ح الهدف 
اإلجه�از على جنود الع�دو فتنفيُذه مجزرة. 
وضابط مصطلح »مجزرة« ليس عدد القتلى 
ة لعملية القتل. / َمْجَزَرُة  بل الطبيع�ة العْمديَّ
�ة: وقعت في القاه�رة إثر االنقالب  ال�ِمنَصَّ

على حكم اإلخوان. ]انظر رابعة[ 

َجِزَع يْجَزُع َجَزعًا: أظهر الحزن والقلق. 

جزف. إصدار األحكام ُجَزافًا أي بدون تروٍّ 
وبدون براهين. وال�ُمَجاَزَفُة: المخاطرة.

المكَتنِ�ز  الحط�ب:  م�ن  الَج�ْزُل  ج�زل. 
ل�ب. والَج�ْزُل م�ن الش�عر: م�ا كان�ت  الصُّ
لغته عالي�ة وفصيحة، ويميل إلى المفردات 
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ف�ي  اس�تخدامها  م�ع  الصعب�ة  أو  القديم�ة 
والعط�اء  / الش�كر  الصحيح�ة.  مواقعه�ا 
الجزيالن: الكثيران. / نقول جزيل الش�كر، 
ونق�ول الش�كر الجزيل. و»جزيل الش�كر« 
تقدم�ت فيها الصفة عل�ى الموصوف وهذا 
أس�لوب َكُث�ر ف�ي العص�ر العباس�ي بتأثي�ر 
اللغ�ات  كأخواته�ا  الت�ي،  الفارس�ية  اللغ�ة 
ُم  ُتَقدِّ اإلنجليزية،  الهندية–األوروبية ومنه�ا 
الصف�ة على الموص�وف. أمثلة أخرى: )لم 
ُيِع�ْرُه كبيَر اهتماٍم، وَأش�ُعُر بِعظيِم االمتنان، 
ول�م يكن لألمر كبيُر ش�ْأٍن ف�ي القضية، من 
ُمخ�َْتِل�ِف الجنس�يات، هذا َمْح�ُض افتراٍء، 

داق(.  ر الصَّ ُمَؤخَّ

َد.  َجَزَم يجِزُم َجْزمًا: أكَّ

ًا: َلَمَس بِِرفٍق. / جاُسوس:  َجسَّ َيُجسُّ َجسَّ
عمي�ل لجه�ة أجنبية ف�ي الغال�ب. ويحاذر 
الصحفي أن يطلق هذه الكلمة إالَّ إذا صدر 
حك�م قاط�ع، وأصب�ح األم�ر ش�بَه مؤك�د، 
فأم�ا التأكي�د الكامل فغير ممك�ن غالبًا ألن 
الجاس�وس ق�د ال يك�ون اعت�رف، والدولة 

التي دسته ال تعترف. 

جس�د. الَجَس�ُد كلم�ة تس�تعمل كثي�رًا ف�ي 
جس�ٍد  ع�ن  وللحدي�ث  الن�زوات،  س�ياق 
ميت. والِجْس�ُم تس�تعمل في سياق الصحة 
والتح�دث ع�ن جس�م جمي�ل لك�ْن بعي�دًا 
ع�ن النزوة. وكثيرًا ما تح�ل إحداهما محل 
األخ�رى. واس�تعملوا الَب�َدن ف�ي الرياض�ة 

ة:  فقال�وا اللياقة البدنية. / التَّْصِفَيُة الَجَس�ِديَّ
المعنوي�ة:  التصفي�ة  تقابله�ا  االغتي�ال، 

التشهير، إلخ. 

َيْجُسُر َجَساَرًة فهو َجُسوٌر، والَجسارة  َجَسَر 
الجرأة. وتس�تعمل كثيرًا منفية: )لن َيْجُس�َر 
أح�د على التعرض لكم(. / التَّجِس�ير: َرْدُم 
ة، والتقريب بين وجهتي نظر. / الِجْسُر  الُهوَّ
عربي�ة، والكوب�ري تركية األص�ل. غير أننا 

نقول: )كوبري ستْة أكتوبر( فهو َعَلٌم. 

م�ع  الغلي�ظ   : األََج�شُّ الص�وت  ج�ّش. 
حشرجة. 

َأ: أخرج هواء بصوت من جوفه،  جشأ. َتَجشَّ
وال سيما عن ِشَبٍع. 

َجِشَع َيْجُشُع َجَشعًا: طمع. وهو َجِشٌع وهم 
َجِشُعون، وهنَّ َجِشَعاٌت.

�َص بيته:  ج�ّص. الِج�صُّ = الِجْب�س. َجصَّ
بيََّضه وَطَرَشه. 

جع�ب. الَجعب�ة، بالفتح، والجم�ع ِجَعاٌب: 
الِكناَنُة، وعاء السهام. 

ِجَعة: بيرة.

َجْعَجَع ُيَجْعِجُع فهو رجل َجْعَجاٌع، أي كثير 
ال�كالم بغير نف�ع. ومنها: )أس�مع جعجعة 
وال أرى طِْحن�ًا(، فالجعجع�ة أيض�ًا صوت 

َحَيْين. والطِّْحُن: الطَّحيُن. الرَّ

جعد. الشعر الَجْعُد واألجَعُد: غير األملس. 
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�ُن في الجل�د، ومفردها  والتََّجاِعي�ُد: التَغضُّ
َتْجِعيٌد.

)َجَع�َل  ب�دأ:  بمعن�ى  تأت�ي  جع�ل  جع�ل. 
ُيْجَع�ُل  يص�ُرُخ(. / الُجْع�ُل: األج�ُر ال�ذي 

للعامل. / الُجَعُل: الُصرصور. 

له�ا  تفريق�ًا  مم�دودة،  بَألِ�ٍف  جغرافي�ا: 
واالعتب�ارات  )الجغرافي�ا،  الصف�ة:  ع�ن 

الجغرافيَُّة(. 

َج�فَّ يِجفُّ َجَفافًا: نش�ف، )ه�و َجافٌّ في 
تعاُمِل�ه( أي يتعام�ل بجف�اف، و)ه�و َجاٍف 
ف�ي تعامله( أي يتعام�ل بَجَف�اء، والمعنيان 

متقاربان. 

ًا: )كان الرجل َجافِيًا(  َجَفا يْجُفو َجَفاًء وُجُفوَّ
أي غلي�َظ الُخُل�ق. / )َجَفانِ�ي المحبوب(: 
هجرن�ي. / )ه�ذا ُيَجاف�ي الحقيق�ة(: بعي�د 
عنه�ا، والمجافي للحقيق�ة ال يكون مختلقًا 
تمام�ًا وال مح�َض ك�ذب، بل ه�و بعيد عن 
الحقيقة فحس�ب. / )بيننا َجَف�اٌء أو َجْفَوٌة(: 

نفور، أو مجرد فتور.

جف�أ. الُجَف�اُء: ما يقذف الس�يُل من حطام. 
/ ذهب األمر ُجَفاًء: باطاًل من غير نفع.

َجَفَل يْجِفُل ُجُفوالً. َفِزع فجأة.

َجْفٌن جمعها ُجُفوٌن وَأْجَفاٌن: وهو ما يغطي 
العين عند الَغْمض.     

ع�ن  َيِج�لُّ  )األم�ر  َعُظ�َم،   : َيِج�لُّ َج�لَّ 

الجاللة«  تعبير »لفظ  الوصف(. / نس�تعمل 
ف�ي النَّْح�ِو إذ ُنع�رب جملًة إج�الالً لله عن 
ذك�ر اس�مه ف�ي محل نص�ب وج�ر ورفع، 
إل�خ. ونس�تعمله صون�ًا الس�م الخالق عن 
َل.  الدناي�ا. / َأَجلَّ ُيِجلُّ إِْجالالً: احترم وبجَّ
: معظ�م. / األم�ر الَجَل�ُل: العظي�م.  / ُج�لُّ
ِة  العلماء( أي  / نقول: )المشاركون من ِجلَّ
م�ن كبارهم. والِخدم�ُة والِخْدماُت الُجلَّى: 

الكبيرة. 

ج�ال. َج�اَل َيْجُل�و َج�اَلًء: رح�ل ع�ن بلد. 
وَجْلَي�ًا:  ِج�اَلًء   يجُلوه�ا  األطب�اَق  / َج�ال 
غس�لها. )قال�ت ل�ه: تفض�ل إل�ى ال�َمْجَلى 
لكي تجِلَي األطباق، فاليوَم َدْوُرك(. / َجلَّى 
ال�ُمَجلِّي أي الس�ابق  َتْجِلَيًة: كان  الحص�اُن 
األول. ونسمي الثاني في السباق ال�ُمَصلِّي، 
�َكْيُت. / َأْجَل�ى الس�كاَن ع�ن  واألخي�ر السُّ
بيوته�م: أخرجهم، وال نق�ول َأْخاَلهم، بل 
َأْخَلى البيوَت وَأْجَلى الس�كان. وكذا إِْجاَلُء 
الرعاي�ا األجان�ب ع�ن بل�د. ونق�ول: جال 
الجي�ش عن البل�د بعد احتالل ط�ال أمده، 
الموقُف:  المحتلُّ جيَش�ه. / اْنَجَلى  وَأْجَلى 
انكش�ف واتَّض�ح. / الَجالَِي�ُة والَجالَِي�اُت: 
جماع�ة م�ن ق�وم تعي�ش ف�ي بل�د أجنب�ي، 

)الجاليُة التونسية في ألمانيا(.

أحَض�َر.  َجْلب�ًا:  ويجُل�ُب  يجلِ�ُب  جَل�ب 
/ ِجلَب�اٌب وَجالبيُب:  ء.  الَباِزالَّ / الِجْلَبان�ة: 
لب�اس الم�رأة الوافي الذي يخف�ي تفاصيل 

الجسم. 
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�ْوط. الواحدة  جَلَد َيْجِلد َجْلدًا: ضرب بالسَّ
َجْلَدٌة والجم�ع َجَلَداٌت. / )يحب المرء أن 
يقي�م بين أبناء ِجْلَدتِ�ه( أي قومه. / الجليد: 
الم�اء إذ يجمد ويصب�ح ُصلبًا. / عبارة: )ما 
ُة جبل الَجلِيِد فقط(  ُنش�ر عن القضية هو ِقمَّ
يعن�ي الجزء اليس�ير الظاهر، ذل�ك أن جبَل 
الجلي�د العائ�َم ف�ي المحيط يب�رُز منه فوق 
السطح ُعْش�ُره تقريبًا، والبقية تكون مختفَيًة 
تح�ت الم�اء وش�ديدَة الخطر على الس�فن 
ال�ُمَجلَّ�ُد  ومجلَّ�َداٌت:  �ٌد  / ُمَجلَّ لخفائه�ا. 
كتاٌب، أو جزء من كتاب لكنه بين جلدتين. 
ُد: تكلُّف  والتََّجلُّ الَجْلد: الصب�ور،  / الرجل 
َأنِِّي  ُأِريِه�ُم..  �اِمتِيَن  الصب�ر، )وتجلُِّدي للشَّ

َأَتَضْعَضُع(.   ْهِر ال  لَِرْيِب الدَّ

َجَلَس َيْجِلُس ُجُلوسًا: َقَعَد. يكون الجلوس، 
على األصل، من اس�تلقاء، ويك�وُن القعود 
من وقوف، أي أن المس�تلقي يجلس فيرفع 
جذع�ه، والواق�ف يقعد على َعُج�ِزه. وقال 
كثي�رون إن الجلوس والقع�ود بمعنى، وهو 
المستعمل اليوم. / َجْلَسٌة َجَلَساٌت: اجتماٌع 
اجتماع�ات. / وِجْلَس�ٌة أي هيئ�ة الجلوس: 

)تدلُّ ِجْلَسُتها على أنها امرأة قوية(. 

ُجُلَطاٌت:  وُجْلَط�ُة  َجَلَط�اٌت،  َجْلَطٌة  جل�ط. 
وضع صحي ناشيء عن تخثر الدم.  

ُجُلوُك�وز، تنط�ق بجيم مصري�ة: أحد ثالثة 
س�كاكر تدخ�ل دورة الدم ف�ورًا، واآلخران 

الغالكتوز والفراكتوز.

َجَم�َح يجَمُح ُجُموح�ًا وِجماحًا: خرج عن 
ُجُموح الفرس.  الس�يطرة. والفارس يكب�ح 
والمصِرف المركزي يكبح ِجَماح التضخم. 

َجَم�َد يْجُم�ُد ُجُم�ودًا: أصبح الم�اء جليدًا. 
الهجري،  الخام�س  الش�هر  ُجَمادى األُولى 
وُجَمادى اآلخرة الشهر السادس. وال نقول 

»جمادى الثانية« على األفصح. 

َجْم�َرٌة َجَمراٌت: َجذوة، فحمة متَِّقدة، وهي 
َتتَِّقُد في ال�ِمْجَمَرة. 

ُجْم�ُرك، وتكتب كْمُرك أحيانًا تأثرًا بالرس�م 
الفارس�ي: ضريب�ة على البضائ�ع، والجمع 

َجَماِرُك. ومثلها ال�َمْكُس وال�ُمُكوس.

. اإِلْجَم�اُع: موافقة  َجَم�َع َيجَم�ُع َجْمَعًا: َلمَّ
الجمي�ع. وال يصح القول »أجمعوا إِْجماَعًا 
كبي�رًا« فه�و ال كبي�ر وال صغي�ر ب�ل مطلق. 
ويح�اذر الصحفي م�ن اس�تعمال »إجماع« 
في س�ياق غي�ر منضب�ط عددي�ًا، فاإلجماع 
الجماهي�ري مثاًل عبارة مطاطة، لكن نقول: 
)هناك تأييد شعبي جارف للثورة(. / )ليس 
َمانِ�ٌع للديمقراطية(:  َجاِم�ٌع  هن�اك تعري�ف 
كل  يجم�ع  المان�ع  الجام�ع  التعري�ف 
ويمن�ع  تعريف�ه،  الم�راد  األم�ر  خصائ�ص 
انطباق التعريف على أمور أخرى. / جميع: 
في أسلوب التوكيد يجب أن تكون »جميع« 
متبوعًة بضمير متص�ل: )األعضاُء جميُعهم 
اللق�اء.  م�كان  / ال�َمْجَم�ُع:  موج�ودون(. 
وَمْجَم�ُع اللغ�ة العربي�ة: مؤسس�ة جليلة في 
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ْوه  مص�ر له�ا عل�ى العربية أي�اٍد بيٌض. س�مَّ
لبش�ر، ألن  الخالدي�ن، وال خل�ود  مجم�ع 
العضو فيه يبقى عضوًا حتى يموت فينتخب 
عض�و جديد تك�ون كلمته االفتتاحي�ة تأبينًا 
لس�لفه، أنشئ بمرسوم ملكي باسم »مجمع 
اللغ�ة العربي�ة الملك�ي« وباش�ر أعماله في 
30 يناير/كان�ون الثان�ي 1934، وق�د أصدر 

معاج�م متخصص�ة ف�ي فن�ون ش�تَّى، وعنه 
علي�ه  والس�ابق  الوس�يط.  المعج�م  ص�در 
المجمع العلمي العربي في دمش�ق وأنش�ئ 
اللغ�ة  )مجم�ع  اآلن  واس�مه   ،1920 ع�ام 
العربية بدمش�ق( وكان له نشاط مهم تضمن 
التكلي�ف بوض�ع معج�م معاصر ه�و »متن 
فه الشيخ أحمد رضا، وطبع بعد  اللغة«، وألَّ
�ُع: مبنًى أو مباٍن  وفات�ه في لبنان. / ال�ُمَجمَّ
تجمع مؤسس�ات ش�تى من دوائر حكومية، 
�ًا: أ( في  أو عي�ادات، إل�خ. / الجم�ع َنْحِويَّ
تركي�ب اإلضاف�ة تس�قط الن�ون ع�ن جمع 
المذكر الس�الم: )مش�اهدو التلفاز..(. ب( 
المؤن�ث الس�الم ُينص�ب بالكس�رة:  جم�ع 
)رأيت دباباٍت كثيرًة(. ج( ليس�ت كل كلمة 
منتهي�ة ب�� )��ات( جم�ع مؤنث س�المًا، ف� 
»أصوات« تاؤها أصلي�ة غير مزيدة، ومثلها 
»أوقات«: )سنس�مع أصواتًا جميلة، ونرجو 
لك�م أوقاتًا طيبة(. د( قاعدٌة لجمع المؤنث 
الس�الم: 1( المف�رد المب�دوء بفتحة تضاف 
 )2 – َأَزم�ات(،  )َأْزم�ة  أخ�رى  فتح�ة  إلي�ه 
والمب�دوء بضم�ة تضاف إلي�ه ضمة أخرى 
)ُقبلة – ُقُبالت(، 3( والمبدوء بكس�رة يبقى 

عل�ى حال�ه )ِخْدم�ة – ِخْدم�ات(، وكذا ما 
توس�ط فيه ح�رف علَّة )َث�ْورة – َث�ْورات(، 
– َضْخم�ات(.  الصف�ة )َضْخم�ة  ومثلهم�ا 

]عالجنا الجمع َصْرفِيًَّا تحت »بأس«[     

جم�ل. موقعة الَجَمل: معرك�ة بالبصرة بين 
جي�ش علي بن أبي طالب ك�رم الله وجهه، 
وبي�ن بع�ض الصحاب�ة 36ه��. وه�ي أيضًا 
َهْجم�ٌة بالِجم�ال ش�نها النظ�ام بمصر على 
الثائري�ن في مي�دان التحري�ر بالقاهرة في 2 
فبراير–شباط 2011. / الجملة المعترضة أو 
االعتراضية: جملة يمكن للسياق أن يستقيم 
نحوي�ًا بدونها وتوضع – وه�ذا هو المعتاد 
– بين ش�رطتين كما قد رأيت. وليست مما 
يحب�ذه اإلعالمي�ون ف�ي التلف�زة واإلذاعة. 
والجميل�ة  ُجَم�اَلء،  جمعه�ا  / َجِمي�ٌل 
جمي�الت. ويوص�ف الصبر بأن�ه جميل إذا 

خال من الشكوى. 

الن�اس  م�ن  الجماع�ة  الَجْمَه�َرُة:  جمه�ر. 
تش�ترك ف�ي عقيدة أو لغ�ة، واتَّخذنا الكلمة 
لتقابل كلمة »كوميونتي« في علم االجتماع، 
بع�د إذ تلونت مفرداٌت مثل طائفة وجماعة 
بلون سياس�ي ُيِخلُّ بحيادها. / الجماهيرية: 
اس�م ُأطل�ق عل�ى ليبيا م�ن ع�ام 1977 إلى 
أن س�قط حك�م العقي�د القذاف�ي. واالس�م 
الكامل: »الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
االش�تراكية العظمى«. ولئن سعى الصحفي 
لل�دول  الرس�مية  باألس�ماء  االلت�زام  إل�ى 
ا  والهيئ�ات فه�و مضطر إل�ى االختص�ار إمَّ



80

ا ألنه عرضة للبس،  ألن االس�م طوي�ل، وإمَّ
ٌل بشحنة أيديولوجية بغرض  ا ألنه محمَّ وإمَّ
الدعاية أو التضليل. فجيش إسرائيل يسمى 
رس�ميًا جيش الدفاع، وفي التس�مية إضفاء 
يه الجيش  صفة غير صحيحة عليه، لذا نس�مِّ
ندعوها  الكورية  والجمهورية  اإلس�رائيلي، 
الخل�ط.  م�ن  احتراس�ًا  الجنوبي�ة  كوري�ا 
عل�ى  إس�رائيل  تفرض�ه  ال�ذي  واالعتق�ال 
عش�رات الفلس�طينيين دون إص�دار حك�م 
صري�ح بالس�جن ودون التصري�ح بالتهم�ة 
اإلداري«  »االعتق�ال  رس�ميًا  ه�ي  يه  تس�مِّ
وق�د درج�ت التس�مية حتى لق�د أصبحت 
مقبول�ة في وس�ائل اإلع�الم العربي�ة، لكن 
االس�م الذي يصف الحقيقة ه�و )االعتقال 
التعس�في(. للصحفي الموضوعي أن يختار 
ى مع نظر  االس�م المعبر عن حقيقة المس�مَّ

إلى االسم الرسمي. 

َج�نَّ َيِجنُّ الليل: أظل�م. / ُجنَّ ُيَجنُّ المرء: 
اختل�ط عقل�ه. / الَجن�اُن القل�ب؛ والِجنَ�ان 
والَجنَّ�ُة  الوقاي�ة.  / الُجنَّ�ُة  الَجنَّ�ة.  جم�ع 
الجن�ون. / مستش�فى  والِجنَّ�ُة  النعي�م.  دار 
الصحف�ي  يس�تعمله  ال  تعبي�ر  المجاني�ن 
ُة األمراض العصبية.  الرصين، بل هي َمَصحَّ

جن�ا. َجنَ�ى َيجنِ�ي ِجناي�ًة: ارتك�ب عم�اًل 
يس�تدعي العقوبة، أو أساء إس�اءة ال عقوبة 
إل�ى  المنس�وب  البي�ت  ف�ي  كم�ا  عليه�ا، 
: )ه�ذا َجنَ�اُه أبي عليَّ وم�ا َجنيُت  يِّ المع�رِّ
عل�ى َأَحْد(، وما أكثر ما ُقِرَئ: »هذا ما جناُه 

أبي..« فاختل وزنه. 

ة(،  الم�رَّ ه�ذه  الص�واب  )جاَنَب�ك  جن�ب. 
الوق�وَع  يْجَتنِ�ُب  أو  الحصي�ُف  )يتَجنَّ�ُب 
المحتالي�ن(. / »األجنب�ي« عند  أي�دي  ف�ي 
الع�رب م�ن ال ينتم�ي إلى أيِّ دول�ة عربية. 
وال�ُمِقي�م في االصطالح الخليجي: مواطن 
دول�ة عربية أخرى مقيم ف�ي دولة خليجية. 
للرج�ل  / الُجنُ�ُب،  الخاص�رة.  / الَجنْ�ُب: 
ويق�ال  َش�ْهوة.  ِم�ن  َأراَق  َم�ْن  والم�رأة: 
أصابْت�ه َجنَاَب�ٌة. / أمي�ركا الجنوبية: ليس�ت 
مرادفًا ألميركا الالتينية، إذ ال تش�مل أميركا 
الوس�طى وال المكس�يك وال كوب�ا.  ]أنظر 
»أمي�ركا الالتيني�ة والجنوبي�ة« ف�ي مدخ�ل 
م�ن  الجي�م:  بفت�ح  / الَجنُ�وب،  أمي�ركا[ 
�مال. / نقول  الجه�ات األرب�ع، مقاب�ل الشَّ
إفريقي�ا« للدول�ة؛ لك�ْن، »إيرلندا  »جن�وب 
الش�مالية« لذل�ك اإلقلي�م. وجغرافيًا نش�ير 
إل�ى )جن�وب الق�ارة اإلفريقية(، و)ش�مال 
: )تقع  جزي�رة إيرلن�دا(. / جنوَب وَجنوب�يَّ
ِدْرعا جنوَب دمش�ق( أي إل�ى الجنوب من 
دمش�ق، و)يقع حيُّ الحجِر األس�وِد َجنُوبيَّ 
دمش�ق( أي ف�ي الجزء الجنوبيِّ من دمش�ق 
نفسها. / جناُبكم: كلمة فارسية، ف� »جناب 
عال�ي« تعن�ي س�عادتكم. تس�تعمل الكلمة 
ًا في العراق في األغلب.  ُهزءًا في مصر وِجدَّ
وأصلها أن السلطان، وكل كبير من الكبراء، 
يحيط نفس�ه بهالة فال يكلمه الناس مباش�رة 
بل يكلمون »جنابه« أو الحضرة الس�لطانية. 
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وكان عب�د الحمي�د الثاني يكل�م زائريه من 
خالل شخص آخر، فال يجوز توجيه الكالم 
إلى الس�لطان مباش�رة، وال يوجه الس�لطان 
كالم�ه إل�ى الش�خص مباش�رة. وم�ن ذلك 
تقليد يتمس�ك به مجل�س العموم البريطاني 
وال يحي�د عنه، فالنائ�ب ال يوجه كالمه في 
الجلسة إلى زميله، بل إلى رئيس المجلس، 
وحت�ى لو أراد وصف زميله بأقذع الصفات 
فه�و يقول: »هو« ك�ذا، وال يقول أنت. وقد 
بقيت الهالة تحيط بالملوك بقوة االستمرار، 
ه قريبًا  فعندم�ا وضع رئي�س وزراء كن�دا كفَّ
م�ن كتف الملكة إليزابيت الثانية، يدرُأ عنها 
الناس وس�ط حشد، ثارت زوبعة استغراب 
واس�تهجان. الصحف�ي قد يلج�أ إلى ضمير 
الجم�ع )كنتم ق�د ذكرتم.. ( لجعل مس�افة 
بينه وبين سياس�ي، ولكن�ه يتجنب مخاطبته 
ضم�ن  إال  والجالل�ة  والس�عادة  بالحض�رة 

حدود. ] انظر تحت »لقب«[ 

َجنََح يجنَُح ُجنوحًا: ماَل. جنََحت الس�فينة: 
دن�ت م�ن اليابس�ة حت�ى التصق�ت برمِلها. 

/ الُجنَْحة: مخالفة قانونية دون الجناية. 

: العسكري الَقارُّ في الجيش،  جند. الُجنِديُّ
وال�ُمَجنَُّد: ش�اب يؤدِّي الخدمة العسكرية، 
أو رج�ل ج�يء ب�ه إل�ى الجي�ش ف�ي حالة 
ًة  ط�وارئ أو حرب. وإذا كانت المرأة ُجنِْديَّ
ف�ال داعَي لتس�ميتها بالُمَجنَّدة. / يجيء في 
ات  األخبار: »أرس�لت فرنسا ألفين من الُقوَّ
ع�ن  ببغائي�ة  ترجم�ة  وه�ذه  مال�ي«.  إل�ى 

اإلنجليزي�ة. نق�ول »الجن�ود« ال »الق�وات« 
في مثل هذا السياق.

الِجنَازُة والَجناِئُز: موكب المش�يعين؛  جنز. 
وأيضًا النعش نفس�ه مع الميت. / والُجنَّاز، 
عن�د  المي�ت  عل�ى  الص�الة  والَجنَّ�از: 

المسيحيين. 

جن�س. الِجن�س اللطيف: تعبير مس�تهلك، 
ه نساء كثر غير مالئم. / اللبن الحليب  وتعدُّ
ال�ُمَتَجانِ�س: ه�و المعاَل�ُج بحي�ث ال يطفو 
الده�ن، القش�طة، عل�ى وجه�ه ب�ل يك�ون 
مختلط�ًا ب�ه. / »ال« النافي�ة للجن�س: تعمل 
، واسُمها منصوب لكْن بغير تنوين.  عمل إنَّ
كثي�رًا ما ُيحَذُف خبره�ا: )ال فائدَة..(، وقد 
ٌة(، وق�د يأت�ي بين  ُيذك�ر: )ال فائ�دَة َمرُج�وَّ
كبي�رًة  فائ�دَة  )ال  نع�ت:  وخبره�ا  اس�مها 

ٌة من المفاوضات(.  َمرُجوَّ

َجْهَب�ٌذ عالم كبير. وش�اع اس�تعمال الكلمة 
ُه�ْزءًا، )س�نرى كي�ف يُح�لُّ الَجَهابِ�َذُة هذه 
ادع�اء  السياس�ية:  / الَجْهَب�َذُة  المش�كلة(. 

بعض المحللين المعرفة ببواطن األمور.

َجَه�َد َيْجَه�ُد َجْهدًا: ثابر وتع�ب. / الَجْهُد: 
السعي  والُجْهُد:  المش�قة؛  السعي واحتمال 
والمثابرة. والكلمتان تتبادالن المواقع، وال 
ضير من استعمال إحداهما مكاَن األخرى. 
/ )اإلنسان يجاِهُد العدوَّ وُيَجاهُد شهواته(. 
/ الِجه�اُد: النض�ال. كلمة َثنَاء ف�ي العربية، 
وكلمة تهجين ف�ي اللغات األوروبية اليوم. 
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وق�د ي�رُد خب�ر ف�ي وكال�ة أنب�اء غربية عن 
ارتكبوها، ويحس�ن  »الجهاديي�ن« وفظائ�ع 
بالمحرر العربي أن يجعلها »المتش�ددين«، 
فه�ذا ه�و المقصود، وهو ينس�جم مع روح 
ى  الن�ص. وللمنظم�ات المختلفة أن تتس�مَّ
يغي�ر  أن  المح�رر  يمل�ك  وال  بالجه�اد، 
أس�ماءها، ولكنه ال يصف – بلسان وسيلته 
اإلعالمي�ة – أفعاله�ا بالجهاد وال س�يما إن 
كان�ت أفع�االً تلَق�ى رفضًا من قطاع واس�ع 
من المس�لمين. ومن األمثل�ة على اختالف 
العرب�ي واألوروب�ي ف�ي فه�م ه�ذه الكلمة 
رف�ُض طبيب ألماني معالجة مريض اس�مه 

»جهاد«.  

َجَه�َر َيْجَهُر َجْهَرًا وِجَه�ارًا: أعلَن. / )فالن 
مفتوح�ة:  وال�واو   ) َجْه��َوِريٍّ ص�وٍت  ذو 
/ الِمْجه�ُر:  بعي�دًا.  ُيْس�ِمُع  بطبيعت�ه  ع�اٍل 

الميكروسكوب. وُنْؤثُِر »المجهر«.

ًا. / َأْجَهَز  َجِهَز َيْجَهُز: أصبح جاهزًا ومستِعدَّ
قتل�ه. / الِجه�اُز والَجهاُز:  الجري�ح:  عل�ى 
الُع�ّدُة، أو اآلل�ة م�ن ثالج�ة وتلف�از، إلخ. 
اختص�اص  ذات  رس�مية  دائ�رة  والِجه�اُز: 
ُة: كوُن الشيء  ُة والُجُهوِزيَّ محدد. / الَجاِهِزيَّ
زًا ومس�تعدًا ألداء وظيف�ة معينة: )أراد  مجهَّ
الق�وات  �ة  جاِهزيَّ إل�ى  االطمئن�ان  القائ�د 
الجوي�ة(، اش�تقاق حدي�ث ق�د يتع�زز وقد 

يتالشى.

جهش. َأْجَهَش بالبكاء: أي بدأ يتهيَُّأ له، فإن 

انخرط في البكاء.  بكى واسترسل قلنا: 

َجِه�َل يجَه�ُل َجه�اًل وَجهال�ًة: ض�دَّ َعِل�َم. 
والَجْه�ل: قل�ة المعرف�ة، والَجَهال�ة: غلظ�ة 

الطبع، ومن هنا الجاِهلِيَّة.  

ثٌة، الجحيم.   َجَهنَُّم، ُمَؤنَّ

جوٌّ َأْجَواٌء: ما فوق األرض والبحر من هواء. 
: الطق�س، وه�و البيئ�ة، والظروف،  والَج�وُّ
انِيُّ  )في ه�ذه األجواء المش�حونة(. / الَجوَّ
بفت�ح الجيم: الداخل�ي. وهي كلمة لها عند 

الصوفية شأن.

اَذة.  ثمرٌة ذاُت رائح�ٍة نفَّ اف�ُة:  اَف�ٌة. الجوَّ َجوَّ
ٍة على الواو ك�ي تقترب  اف�ة بَِش�دَّ نق�ول جوَّ

من الَجْرِس العربي.  

ُج�ْؤَذٌر وُج�ْؤُذٌر جآِذُر. الُج�ْؤذُر: ولد البقرة 
الوحش�ية. وشبه الشعراء النساء بالجآذر في 

سعة العيون.

وِج�َراٌب  ك�وراب،  م�ن  فارس�ية،  َج�ْوَرٌب 
المعاص�رة  الفصح�ى  واعتم�دت  عربي�ة، 

الجورب لما ُيلبس في القدمين. 

جمهوري�ة  تفلي�س:  والعاصم�ة  جورجي�ا، 
االتح�اد  عق�د  بانتث�ار  نش�أت  قوقازي�ة 
الس�وفييتي، وتش�ترك في االس�م م�ع والية 
أميركي�ة. واس�م »تفلي�س« لعاصمتها وارد 
القدم�اء،  الع�رب  الجغرافيي�ن  كت�ب  ف�ي 
وينطق الجورجيون االس�م تفيليسين، وهذا 
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أق�رب إل�ى التعريب القديم منه إلى االس�م 
كما يكتبه الغربيون.

َجْي�ٌب ُجُيوٌب، عن�د القدم�اء: ُفتحة الثوب 
التي يدخ�ل منها الرأس، ويخرج. والجيب 
ف�ي زمنن�ا: م�كان المحفظ�ة والمندي�ل في 

سروال ومعطف وقميص. 

َتْجيِيُر  ب�ة.  ل، والكلمة معرَّ َجيَّ�َر ُيَجيُِّر: ح�وَّ
لوا  الصك: تحويله إلى ش�خص آخر. وفضَّ
َتْظِهي�َره أي التوقيع على ظه�ره. / والتَّْجيِير 

ا ثم�رة عمل معين كي تخدم  تحوي�ل جهة مَّ
مصلحته�ا، )الح�زب الفالن�ي يري�د تجيير 

الثورة لحسابه(. 

ِجي�ٌل: جماع�ة من الناس عاش�ت في حقبة 
المصطل�ح  ف�ي  والجي�ل  كثم�ود.  معين�ة 
الحدي�ث: الزم�ن الذي يتجدد فيه الس�كان 
ف�ي البلد، وم�دة الجيل تقاس بمعدل س�ن 
اإلنج�اب، وعلي�ه فالجيل ف�ي أوروبا أكثر 
من ثالثين سنة، وهو في البالد العربية نحو 

خمس وعشرين سنة.      
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الحاء

ح. ح�رف تتمي�ز ب�ه العربي�ة ع�ن اللغ�ات 
األوروبية المشهورة. ُيخَرج بتجويف فموي 
معين في »حازم«، وبتجويف مختلف قلياًل 
في »حاضر« تأثرًا بحرف الضاد، والحروف 
تتأثر بما يجاورها، فتغلظ إذا َولَِيها أو سبقها 
أي من أحرف اإلطباق )ص، ض، ط، ظ(.

 ، الطَّائِ�يُّ وحاتِ�ُم  حاتِ�ٌم ، بح�اء مكس�ورة. 
ٍء.  نموذج السخاء العربي، من قبِيلة َطيِّ

ح�اج. َحاَج�ٌة َحاَجاٌت، وَحَواِئ�ُج: مطلب، 
)ما َأْحَوَجنا إلى جامعات حقيقية(. 

َح�اَد َيِحي�ُد َحْي�دًا: انح�رُف وم�ال؛ لك�ْن، 
الِحَي�اُد: ع�دُم المي�ل؛ والِحَي�اُد في اإلعالم 
نس�بّي. فمجرد اس�تعمال عبارة دون أخرى 
يتضم�ن حكم�ًا، واختي�ار خب�ر ليك�ون في 
رأس النش�رة حك�م قد يك�ون احترافيًا وقد 
، ولئ�ن عزَّ  يداخل�ه ش�يٌء م�ن ه�وى خف�يٍّ
الحي�اد المطل�ق فف�ي الرصان�ة ش�يء م�ن 

التعويض. ]انظر الموضوعيَّة في وضع[. 

ح�اذ. اس�َتْحَوَذ عل�ى الش�يء: أخ�ذه أْخ�َذ 
مقتدر، وانفرد به. 

د، وَتَحيََّر.  ح�اَر َيحاُر َحْي�رًة فهو َحاِئٌر: ت�ردَّ
استعمل بعضهم اْحَتاَر بمعنى تحيَّر. / َأَحاَر: 

، )لقد فاجأني بس�ؤاله فل�م ُأِحْر جوابًا(.  َردَّ
/ الَحَواِريُّون: تالميذ السيد المسيح. 

َح�اَز يُحوُز ِحَياَزًة. حاَزه: امتلكه. / الَحْوَزُة 
العلميَّة: نظام تعليمي أش�هر أماكنه النجف، 
ُس فيها  والَحْوَزات: المدارس الدينية، وُتدرَّ
علوم أخرى. / دوُل عدم االْنِحياز: نحو مئٍة 
وعش�رين دولًة من دول العالم الثالث تقول 
إنها غير منحازة إلى معس�كر دون معسكر. 
نشأت الحركة عام 1955، في عالم القطبين 

األميركي والسوفييتي.   

ح�اش. َح�اَش لل�ه، ُتكَت�ُب بغي�ر َألِ�ٍف ف�ي 
ال�كالم،  / ُحوِش�يُّ  بالل�ه.  أع�وُذ  آخره�ا: 
وه�و الَوْحِش�يُّ أيضًا: المف�ردات المهجورة 
المس�َتْكرهة غير المْأنوس�ة. / الحاِش�َية: في 
القديم تعليٌق في هامش الكتاب تحت المتن 
وتحت الش�رح، وقد تش�تهر الحاش�ية شهرة 
الش�رح  تذيي�ل  والتَّْحِش�ية:  نفس�ه.  الكت�اب 
بالحواشي. والحواشي اليوم يكتبها المؤلف 
نفس�ه، وفيه�ا ذك�ر للمراج�ع، وتوضيحات 

كانت ستثقل المتن فُجعلت تحته. 

حاص. )ال َمِحيَص عن أداء االمتحان غدًا( 
أي ال مناَص وال مهرب. / وقعوا في َحْيَص 

َبْيَص: اضطَّربوا. 
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حاَضِت المرأُة َتِحيُض َحْيَضًا فهي َحاِئٌض: 
جاءتها الدورة الشهرية.

برعايت�ه(.  )َحاَط�ه  حف�ظ،  َيُح�وُط:  َح�اَط 
قهم. / ضرب  / َأَحاَط ُيِحيُط بهم إحاَطًة: طوَّ
بالمعاه�دة ُعْرَض الحائِ�ط: نبذها، وُعْرُض 
والِحيَط�ُة:  / الَحْيَط�ُة  َوَس�ُطه.  الحائ�ط: 
االحت�راُس. / اإِلَحاَط�ة ركي�زة م�ن ركائ�ز 
ُمها  أربع للمضمون في اإلعالم الخبري ُتَتمِّ
َقة والس�رعة واإلشراق. ]انظرها في دقَّ  الدِّ
وس�رع وشرق[ لئن س�اغ في الموجز إيراد 
الخبر في سطر أو سطرين فإنه – مع ذلك – 
يج�ب أن يحتوي على العناصر التي َتش�في 
َر األكاديمي�ون هذه  �ي. وص�وَّ ص�در المتلقِّ
العناصر في صورة إجابات عن س�تة أسئلة: 
م�اذا، ولم�اذا، ومتى، وَم�ْن، وأين، وكيف. 
وفي النش�رة مجال للتفصيل. واإلحاطة في 
�ة ]انظر ف�ي نعر[  وس�يلة اإلع�الم الناعوريَّ
كاإلذاع�ة والتلف�زة تقتضي إي�راد التفاصيل 
بتقني�ن معي�ن اجتذاب�ًا لش�رائح مختلفة من 
الجمه�ور، فإذا كانت تفاصيل انفجار معين 
�ق فالتلفزة  كثي�رة وتحتم�ل التحلي�ل المعمَّ
واإلذاعة توردانها في النش�رة على ُدُفعات: 
أوالً ف�ي الموج�ز، ث�م ف�ي الخب�ر بتفصيل 
أكبر، ثم – بعد اس�تكمال النش�رة –  بقطعة 
أخرى ضمن الفترة اإلخبارية هي رسالة من 
مراس�ل عن االنفج�ار، أو مقابلة مع محلل 
سياس�ي أو عس�كري. وهدف هذا التفتيت 
للموضوع الواح�د َأالَّ ينصرف عن اإلذاعة 

أو التلف�زة م�ن ليس�وا مهتمي�ن كثي�رًا به�ذا 
االنفج�ار. وف�ي وس�يلة اإلع�الم االنتقائية 
]انظ�ر ف�ي نق�ا[، أي الصحيف�ة واإلنترن�ت 
واليوتي�وب يمكن إيراد الخبر بكل تفاصيلة 
وتحليالته ف�ي قطعة واحدة ألن في مقدور 
أن  يري�د، عل�ى  �ا ال  يقف�ز عمَّ أن  المتلق�ي 
الجري�دة تحرص على إي�راد األهم واألكثر 
إمتاع�ًا في الص�دارة ووضع ما يمكن حذفه 
ف�ي الذي�ل تحس�بًا م�ن االضط�رار لحذف�ه 
لدواع�ي ضي�ق المس�احة. ول�دى الجريدة 
وموقع االنترنت وسائل شتى كوضع بعض 
الخلفي�ات والتفاصيل في صناديق، أو ُأُطر، 

أو وضعها شروحًا تحت الصور.     

َح�اَف َيِحي�ُف َحْيف�ًا: انح�رف ع�ن الحق. 
ة:  والَحْي�ُف: الظل�م. / والَحاَف�ُة بغي�ر ش�دَّ
الط�رف، وجمعها َحاَف�اٌت. وَحاَفُة الَهاِوية: 
ٍة  طرف الُجرف الصخري المشرف على ُهوَّ
ج فيه�ا، )قاد الزعيم بلده إلى  عميق�ة ال َتَدرُّ
ا أن َيه�وَي ويهوَي الناس  َحاَف�ة الهاوية فإمَّ
ا أن يؤَخَذ على يده(. ]انظر حّف[  معه، وإمَّ
الهاوية«، عبارة مترجمة  َحاَفِة  / »دبلوماسية 
)تعامل�ت  المحس�وبة،  ال�ُمجاَزف�ة  معناه�ا 
إيران م�ع الغرب بدبلوماس�ية حافة الهاوية 

في ِمَلفِّ التخصيب النووي(.   

ون منه(  َحاَق َيِحيُق، )حاَق بهم ما كانوا يفرُّ
أي َأصاَبه�م. / َأَح�اَق وُيِحيُق بهم: َأصابهم 

أيضًا. 
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َح�اَك يُح�وُك: نس�ج، أو َخ�اَط خياط�ًة. إن 
ح�ْوكًا، وإن  َيُحوُكه�ا  كان�ت مؤام�رة فه�و 
كان�ت ُجبَّ�ًة فه�و َيُحوكها ِحياك�ًة. وهو في 

الحالتين حائٌِك.

حاَل َيُحوُل َحْيُلوَلة وُحؤوالً: وقف معترضًا، 
)ل�ن يُح�وَل ش�يء بين�ي وبي�ن الع�ودة إلى 
وطن�ي(. / الَح�اُل مؤنث ومذك�ر: الوضع، 
)الحال مستقرة أو مستقر(. / الَحْوُل: العام، 
وجمعها َأْحَواٌل. / َحَواَلْي، والمها مفتوحة: 
تقريبًا، )جاَء َحواَلْي ثالثيَن عضوًا(، وحوالْي 
ظرف مكان، والثالثين مضاف إليه، وعضوًا 
تميي�ز. / الَحواَل�ُة ال�َمْصِرفِيَّة: المال منقوالً 
بنظ�ام معلوم. / يقال كثي�رًا: »لدينا أصناف 
اة  من حول العالم« وهذه ترجمة حرفية ُمؤدَّ
بعربية رديئة، والصواب )من بلدان العالم(، 
أو )من ش�تى البلدان(. ال نس�تعمل »حول« 
متأثرين بالتعبير األجنبي إال إذا اتس�ق ذلك 
م�ع المنطق، فالتفاوض يتم على الش�يء ال 
حول�ه، والتقري�ر يدور بش�أن ك�ذا ال حول 
ك�ذا،  والبحث يتم في األم�ر وليس حوله، 
والخ�اف قائم على أو بش�أن مس�ألة معينة 
ال حولها. فأم�ا الجلوس حول المائدة فهو 
تعبي�ر س�ليم، وإن قي�ل أيض�ًا جلس�وا إل�ى 
المائدة. / ِحيال، بكسر الحاء: إزاء أو تِلقاء.

َحاَم يُحوُم َحْومًا: طاف. 

. / في  َحاَن َيِحيُن الموعد: اقترب أو قد حلَّ
حي�ِن: أي »في الوقت الذي فيه..« )تقترب 

قوات المعارضة من العاصمة في حيِن يقوُل 
الرئي�س إنه ليس ثمة من مش�كلة(، )تقترب 
القوات من العاصمة في حيِن الرئيُس ُمِصرٌّ 
على أنه مس�يطر(.  وعب�ارة »في حيِن« أبلغ 

من »في الوقت الذي فيه..«. 

حّب. ُحبُّ االستطالع = الُفضول. / الُحبُّ 
: ح�بٌّ َتَرفَّ�َع ع�ن النَّ�َزَوات، وهو  الُع�ْذِريُّ
منس�وٌب إلى بني ُعْذَرَة ف�ي الحجاز ومنهم 
الحب  قيس وليل�ى، وجميل وبثين�ة. ومثله 
ال�ذي  َأْفالط�ون  إل�ى  نس�بة  األَْفالطون�ي 
وص�ف، ف�ي محاورت�ه »حدي�ث المأدب�ة« 
بلس�ان س�قراط، ُحبًَّا بال جنس. واستعمال 
عب�ارة »الح�ب األفالطون�ي« نم�وذج على 
االس�تيراد م�ن لغة أجنبية م�ع وجود مقابل 
عربي مضم�خ بطي�ب األدب والتاريخ؛ بل 
نقول الحب الع�ذري. / الَحبَُّة هي الواحدة 
م�ن الخضر والفواكه ما ل�م تكن على هيئة 
ق�رن أو ك�وز أو ِزّر أو رأس أو باقة، وما لم 
انة«.  ر ل� »ُرمَّ يتيسر اشتقاُق مفرٍد لها كما تيسَّ
نق�ول: حبَّ�ة مانج�ا. / َحبَّ�ُة الَبَرَك�ة: الحبة 
ونِيز.  الس�وداء، وتس�مى الِقْزحة، وَحبَّ الشُّ
/ الحب�وب: القمح، والش�عير، والش�وفان، 
. وأم�ا العدس والب�ازالء والحمص  واألُرزُّ
والَحَب�اُب:  / الَحَب�ُب  القطانِ�ّي.  ى  فتس�مَّ
الفقاقي�ع تطفو عل�ى وجه ال�كأس. / َحبُّ 
الشباب: تتعدد أسبابه وعالجاته، وهو بثور 
: تورية  دهني�ة متجرثمة. / ممارس�ة الُح�بِّ
وكان  مترج�م؛  تعبي�ر  الجن�س، وه�و  ع�ن 
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األدب اإلنجليزي يس�تعمل العبارة قبل مئة 
س�نة لتعني المطارح�ة الغرامي�ة البريئة، ثم 

جاء األميركيون.. 

ال�ُمَحاَب�اة: المحس�وبِيَّة، أي توظيف  حب�ا. 
األقارب واألصدقاء والمس�ارعين بالوالء، 
وهذا من ضروب الفساد، والمحاباة تفضيل 

من ينفعني ال من ينفع المؤسسة.  

ُيَحبِّ�ُذ  في�ه.  المرغ�وب  م�ن  َحبَّ�َذا:  حب�ذ. 
�ف. ال تذكر هذا  �ُل غيَر ُمَتَلهِّ َتْحبِي�ذًا: ُيفضِّ
االش�تقاق المعاجم القديم�ة، غير أنه مفيد، 

ِه من آه. وله أشباه كاشتقاق التََّأوُّ

حب�ر. الِحْبُر جمعه�ا َأْحَباٌر، وه�و ال�ِمداُد، 
/ األَْحب�ار:  َواُة.  ال�دَّ أو  ال�ِمحَب�َرُة  وِوع�اُؤُه 
واليه�ود.  المس�يحيين  م�ن  الدي�ن  رج�ال 
لباب�ا  تمجي�دي  لق�ب  األعظ�م:  / الَحْب�ُر 
الفاتيكان. ]األلقاب إِعالميًا تحت: »لقب«[

َحَب�َس يحبُِس َحْبس�ًا: س�جن. / االْحتِباُس 
األرض  ح�رارة  درج�ة  ارتف�اع   : الَح�َراِريُّ
الح�رارَة  الج�وي  الغ�الف  حب�س  نتيج�ة 
ومنِعه�ا م�ن الخروج، مع س�ماحه ألش�عة 
الظاه�رة  األرض،  ج�و  بتس�خين  الش�مس 
تس�مى أيضًا ظاهرة »البي�ت الزجاجي«، أو 
ظاه�رة »الدفيئ�ة«. / الُحْبَس�ُة ف�ي اللس�ان: 
عْجز شخص عن إخراج الحرف، واحتباسه 
/ َرِهي�ُن  انطالق�ه.  قب�ل  بره�ة  حلق�ه  ف�ي 
َب أبو العالء المعري  ال�َمْحبَِس�ين: هكذا لقَّ
وَذَك�ر  وبيت�ه،  َعَم�اه  وال�َمْحبِس�ان  نفس�ه، 

بال�َمحابِس  ثالثًا »لل�روح«، وج�اء  َمْحبِس�ًا 
الثالث�ة في البي�ت: )لَِفْقِدي ناظِ�ِري وُلُزوِم 

َبيتِي.. وكوِن النَّفِس في الجسِد الخبيِث(. 

حب�ش. الَحَبَش�ة: نقول في األخب�ار إِْثُيوْبيا. 
وتبق�ى الحبش�ة واألَحب�اش لفل�م وثائق�ي 

تاريخي مثاًل.

َحَب�َك يحُب�ُك َحْب�كًا: َعَق�َد. / الَحْبَك�ُة في 
رواية أو مسرحية: خيط الِحَكاية. والُحْبَكُة: 

نَّار.  ُك فيها الزُّ ْروال ال�َمِخيَطة ُيَدكَّ ثنية السِّ

حب�ل. َحبَِلْت تحَبُل َحَب�اًل فهي ُحْبَلى وهنَّ 
يُّ ُيقط�ع  �رِّ َحَباَل�ى: حَمل�ت. / الَحْب�ُل السُّ
ُة شاهدًا على أن  رَّ بوالدة الجنين، وتبقى السُّ

المرء كان يمص دم أمه. 

حتَّ َيُحتُّ َحتًَّا: قَشَر شيئًا من على السطح. 
َتَحاتُّ الصخور: تآُكُلها. / الُحَتات كالُفَتات 

وينشأ من الحتِّ وَقْشِر السطح. 

حتف. مات َحْتَف َأْنِفه: على فراش�ه. ]انظر 
تحت أنف[ / لقي حتفه، مثل لقَي مصرعه: 

وتشير إلى ميتة عنيفة من قْتل أو َغَرق.

َحْتِميٌّ وُمَحتَّ�ٌم وَمْحُت�وم: مترادفات  حت�م: 
/ الحْتِميَّ�ة  من�ه.  ف�كاك  ال  رًا  مق�دَّ تعن�ي 
التاريخي�ة: فك�رٌة تق�وم عل�ى أن األحداث 
التاري�خ،  باس�تقراء  نعرفه�ا  ألس�باب  تق�ع 
وبمعرفتها يمكن التكهن بما سيقع، والجزم 
واقع�ة  وبأنه�ا  المقبل�ة  األح�داث  بطبيع�ة 
حتم�ًا. جعلت الماركس�ية من ه�ذه الفكرة 
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أساسًا للتكهن بانتشار »االشتراكية العلمية« 
وإمس�اك الطبق�ة العامل�ة بزم�ام الحكم في 

الدنيا. 

حّت�ى. أ( تنصب »حتَّى« المضارع: )أخذُت 
إن  االس�م  وتج�ر  ب(  أن�اَم(،  حتَّ�ى  حبَّ�ًة 
كان�ت تفيد الغاي�ة: )أوصلُتها حتَّى البيِت(، 
ج( ويأت�ي بعده�ا مبت�دأ فال تعم�ل: )حتَّى 
األطفاُل هناك يأكلوَن بالش�وكة والسكين(. 
د( حت�ى ال: )س�نقاوم الق�رار حتَّ�ى ال نندَم 
ف�ي المس�تقبل(، »حتى« نصب�ت المضارع 
رغ�م وج�ود »ال« بينهم�ا. ه�( ه�ا هو مثال 
رأِس�ها(  الس�مكة: )أكل�ُت الس�مكَة حتَّ�ى 
بالكس�ر، هنا »حت�ى« حرف جر، فقد بلغُت 
غايتي عند رأسها ولم آُكْله؛ )أكلُت السمكَة 
حتى رأَس�ها( الرأس معطوف على السمكة 
فهو قد ُأكل؛ و)أكلُت السمكَة حتى رأُسها( 
تقدي�ره  مح�ذوف  وخب�ره  مبت�دأ  وال�رأس 
مأك�وٌل، فهو مْأُك�ول أيضًا. تق�ول الحكاية 
اء الكوفيَّ ق�ال على فراش الموت:  إن الف�رَّ

»َأموُت، وفي نفسي شْيٌء من حتَّى«. 

َحثَّ يُحثُّ َحثًَّا. َحثَّ الُخَطى: َأْسَرع.  

ًا: أدَّى مناس�ك الحج  ًا وِحجَّ َحجَّ َيُحجُّ َحجَّ
ف�ي مك�ة، ولألديان األخ�رى: زار األماكن 
ة  المقدس�ة عبادًة. / الَحجُّ الفريضة، والَحجَّ
تي�ن(،  َحجَّ )حجج�ُت  أدائه�ا:  م�ن  الم�رة 
آخ�ر  بالكس�ر،  ووردت  ال�وداع،  �ُة  وِحجَّ
ُة وجمعها  الكري�م. / الِحجَّ ة للرس�ول  َحجَّ

ِة: آخر أش�هر  الِحَجُج: الس�نة. / وذو الِحجَّ
ُة: القرينة التي تنشد  السنة الهجرية. / الُحجَّ
أن تك�ون برهان�ًا، وقد تضادُّها حجة أخرى 
أق�وى فتبطله�ا. فمن بطل�ت حجته وتغلب 
يَّ�ُة،  َمْحُج�وٌج. / الُحجِّ علي�ه خصم�ه فه�و 
كلمة قديمة تحاول أن ترتدي معنى جديدًا: 
�ًة، )ثم�ة م�ن المفكري�ن  ك�ْون الش�يء ُحجَّ
يَّة بعض مراتب  اإلس�الميين من يناقش ُحجِّ
يََّة القرآن تظل بمنأى  الحدي�ث، غير أن ُحجِّ
َئ  يَُّة القرائن لُبرِّ عن هذا الجدل(، )لوال ُحجِّ
مجرمون كث�ر( أي أن اجتماع قرائن عديدة 
يش�كل حجة كافية إلص�دار إدانة. /  )فالن 
�ٌة في القان�ون الجنائي( أي خبير يؤخذ  ُحجَّ

بقوله. 

: ُلْغز مصنوع.  َحَجا. ُأْحِجيٌَّة وأحاِجيُّ

َحَج�َب يْحُج�ُب َحْجب�ًا: س�تر، )احَتَجَب�ِت 
�ا إن منعته�ا  الصحيف�ة ع�ن الص�دور(، فأمَّ
ُأوِقف�ت.  أو  ُأغلق�ت  فنق�ول  الس�لطات 
َب�ة: الم�رأة الت�ي تس�تر ش�عرها،  / ال�ُمَحجَّ
وعكس�ها الس�افرة، وأصل الس�فور كش�ف 
َبة  الوج�ه. وتفضل الكثيرات لف�ظ ال�ُمَتَحجِّ
ب�ت، ال أن  ليش�ير إل�ى أنه�ا هي الت�ي تحجَّ

بها.  غيرها حجَّ

َحَج�َر يْحُجُر َحْج�رًا: حبس./ الَحْجُر على 
األم�الك: من�ع المالك قانونًا م�ن التصرف 
: منع فرد أو أفراد من  يُّ حِّ بها. والَحْجر الصِّ
مغ�ادرة مكان معين َخش�ية انتش�ار عدوى، 
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م�ع مراقبتهم صحي�ًا. / الِحْج�ُر: الِحضُن. 
ُحُج�رات:  / ُحْج�رة  ُحُج�ور.  والجم�ع 
غرف�ة. وموس�يقى الُحْجَرة، في الموس�يقى 
الكالس�يكية: موس�يقى تعزفه�ا آالت قليلة 
الوتري�ة. / ال�َمْحَج�ر: م�كان  كالرباعي�ات 
قطع حجارة البناء من الصخور، وال�َمْحَجُر 
بالعي�ن، والجم�ع  الَعْظ�م المحي�ط  أيض�ًا: 
محاِجُر، )وكنَّ إذا أبَصْرَنني أو سِمْعَن بِي.. 
ْعَن الُكَوى بِال�َمَحاِجِر(، أي أنهن  َسَعْيَن َفَرقَّ
يس�رعن إلى ثق�وب الخيمة فيضعن أعينهن 
عليه�ا، كم�ا ل�و أنه�ن يرقعنها، لك�ي يرين 

شاعرنا. 

َحَج�َز َيحُجُز ويْحِجُز َحْج�زًا: احتل مكانًا، 
أو َحَبَس.  

َحَجَل يحُجُل َحْجاًل وَحَجالنًا: مش�ى على 
ِرْجٍل رافعًا األخرى. 

َحَج�َم َيْحُجُم: عالج بامتصاص الدم، وهي 
وُتس�تعمل  الِج�ْرُم،  / الَحْج�ُم:  الِحَجام�ُة. 
مجازًا فنقول: )خسارٌة بهذا الحجم ستربُِك 
عملنا(؛ فإذا تعلق األمر بمس�احة فليس من 
أناقة اللغة القول مثاًل: »مزرعة بهذا الحجم 
تدرُّ مليونين سنويًا«، األمثل القول، )مزرعة 

َعة(.   بهذه السَّ

ًا: تاَخَم، )يُحدُّ الس�وداَن من  َح�دَّ َيُحدُّ َح�دَّ
، أي  : أقام الَحدَّ الشمال مصر(. / وَحدَّ َيُحدُّ
ه الوالي عشرين َجْلدًة(.  أوقع العقوبة، )َحدَّ
/ َح�دَّ َيِح�دُّ ِح�َدادًا: ت�رك زينة الدني�ا حزنًا 

 . عل�ى مي�ت. / بصره َحِدي�ٌد: أي حادٌّ قويٌّ
ُة الَحِديُد: بأل بالتعريف للموصوف  كَّ / السِّ
أي  َه�ُب«  الذَّ »الخاتِ�ُم  كقول�ك  وللصف�ة، 
ال�ذي كل�ه ذه�ب، وه�ذا من ب�اب وصف 
تِ�ه، ومثلهما »الكلم�ُة الَخَطُأ«.  الش�يء بمادَّ
/ »إلى ح�د كبير« عب�ارة مترجمة، وصعب 
أن نتخي�ل الح�د »كبي�رًا«، لذا فعب�ارة )إلى 
حدٍّ بعيد( أس�لم منها. ولنا أن نقول فنسلم: 
 : )ه�ذا في�ه َقْدٌر كبي�ر من الصح�ة(. / الَحدُّ
التَّعري�ف، القول الدال على ماهية الش�يء، 
)َح�دُّ المس�تقيم: أقصر خط بي�ن نقطتين(، 

وُحُدود الله: أوامره ونواهيه. 

َح�َدا يْح�ُدو ُح�َداًء: س�اق اإِلب�ل بإنش�اده. 
)مقت�ل  ف�ي:  كم�ا  دف�َع،  َيْح�ُدو:  / َح�َدا 
المتظاه�ر هو م�ا َحَدا العم�اَل، أو بالعماِل، 
إل�ى إعالن إضراب مفت�وح(، )توجهوا إلى 
باري�س يْحُدوُهُم األمُل ف�ي الحصول على 
ى: واَجَه  ى يتح�دَّ دع�م عس�كري(. / َتَح�دَّ
ي ف�ي س�ياق المقابل�ة  ب�ال موارب�ة. التََّح�دِّ
الصحفي�ة: موقف يقفه الصحفي أو المذيع 
تج�اه ضيف سياس�ي، بمعن�ى أنه طرف في 
قضي�ة، لدي�ه من المعلوم�ات والمواقف ما 
ي  يس�عى إل�ى إخفائه. وق�د يقتض�ي التحدِّ
ب منه الضيف، أو مقاطعَته  إعادَة سؤال تهرَّ
إذا َأخ�ذ يُب�ثُّ دعاي�ة سياس�ية أو اجتماعية 
خ�ارج نطاق الس�ؤال، وس�ؤاَله عن مصدر 
ق�ة  محقَّ بمعلوم�ة  ومواجهَت�ه  معلومات�ه، 
ي مراس�ٍل  تخالُف ما يقوله. وال يجوز تحدِّ
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الزمي�ل  فم�ن  محاي�د.  خبي�ٍر  وال  زمي�ٍل، 
نستفسر، ومع الخبير نناقش ونستوضح. 

َح�ِدَب يح�َدُب َحَدبًا فهو ش�خص َحِدٌب: 
انحن�ى عطفًا )فالن َيْح�َدُب على اليتامى(. 
ص�ار  اْحِديداب�ًا:  َيْح�َدْوِدُب  / اِْح�َدْوَدَب 
أْح�َدَب، )احَدْوَدب ظهره بعد س�نوات من 
العم�ل ف�ي األرش�يف(. / )ج�اءوا من كل 

َحَدٍب وَصْوٍب( أي من كل مكان.

ْث وال  َح�َدَث يحُدُث ُحُدوث�ًا: وَقَع. / )َحدِّ
َحَرَج(: عبارة تعني أن األمر مؤكد وشواهُده 
كثي�رة فال حرَج من الحديث عنه: )هذا عن 
االخت�الس، أما التربُُّح واس�تغالل الوظيفة 
ْث وال َح�َرج(. / الَحداثة: الدفاع عن  فح�دِّ
الجدي�د في الفن واألدب ونبذ القديم؛ بعد 
الحرب العالمية األولى تغيرت الدنيا كثيرًا، 
وخصوصًا في أوروبا، ونشأ اتجاه َكَفر بقيم 
ماٍض أدى إلى الحرب، فكانت الحداثُة في 
الفن واألدب، وتميَّزت بالتجريبية. وما بعد 
الحداث�ة ه�ي حداثة م�ا بعد ع�ام 1970 في 
التسميات  التعريفات. والرتباط هذه  بعض 
الغ�رب م�ن  الت االجتماعي�ة ف�ي  بالتح�وُّ
العس�ير نقله�ا إل�ى مجتمع�ات أخ�رى، إالَّ 
نقاًل ببَّغائيًَّا. وكثر هذا جدًا الستمرار هبوط 
التعلي�م ف�ي البل�دان العربي�ة، فق�د أصب�ح 
مثقفو العرب العائش�ون في أوروبا وأميركا 
رًا من  أغ�زر علمًا وأحس�ن ثقافة وأكثر تن�وُّ
العربي�ة  بيئاته�م  ف�ي  المقيمي�ن  المثقفي�ن 
الطبيعية، وُرزقوا بروزًا عبر وس�ائل اإلعالم 

المهاج�رة وعب�ر الفضائيات. ورغم حس�ن 
الني�ات فقد نزع هؤالء المثقفون المغتربون 
وحاالتن�ا  وثقافتن�ا  أمورن�ا  قي�اس  إل�ى 
االجتماعية بمسطرة أوروبية، وبهذا دخلت 
يعنين�ا  العربي�ة مفاهي�ُم ليس�ت مم�ا  اللغ�ة 
كثيرًا، ودخلت معها كلماتها، س�واء باللفظ 
األجنب�ي أم بلف�ظ عرب�ي مترج�م. فتصب�ح 
التس�ميات معروف�ة لألذن وتبق�ى المفاهيم 
نفس�ها غريبة على الفه�م. / الَحَدُث: الفتى 

ُقَبْيل البلوغ وُبَعْيَده، والجمع َأْحَداٌث. 

َد َنَظره.  َحَدَج َيْحِدُج َحْدَجًا: سدَّ

ف�إن  الهاب�ط،  الطري�ق  ال�ُمنَح�َدُر:  َح�َدَر. 
رجعَت فيه صاعدًا فهو عندئٍذ »ال�ُمْرَتَقى«. 

َن.  َحَدَس َيْحُدُس َحْدَسًا: َخمَّ

َد  ُق َتحديقًا إليه وفيه: سدَّ َق ُيَحدِّ حدق. َحدَّ
النظر إليه. / َأْح�َدَق الجنُد ُيحِدُقون إِْحَداقًا 
قوه وأحاطوا به، فهم ُمْحِدُقون  بالمنزل: طوَّ

به. ونقول: )الخطر ُمْحِدٌق بنا(.

َح�َذا يح�ُذو َح�ْذَوًا: قلَّ�د، س�ار على نفس 
الخ�ط، )نس�ير ب�ُِمح�اذاة النه�ر(، )نحَتِذي 
َح�ْذَو م�ن س�بقونا(، )جلس�ُت ِح�ذاَءه، أو 
ٌن من َفْرَدَتْيِن.  بِِحذائه(. / الِحَذاُء مفرد ومكوَّ
: سائق  اُء: صانع األحذية. / الُحوِذيُّ والَحذَّ

عربة الخيل. 

َح�ِذَر َيْح�َذُر َح�َذرًا: انتب�ه لخط�ر محتمل، 
لِوجه�ك(.  يمدُح�ك  ال�ذي  ِم�َن  )اِْح�َذْر 
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/ َح�اَذَر ُيَح�اِذُر ُمح�اَذَرًة: )َح�اِذْر أن تس�ير 
ة لي�اًل(. / ال�َمْحُذوُر وال�َمحاذيُر:  في األزقَّ
)ثم�ة محاذي�ُر كثي�رٌة علي�ك أن تأخذها في 

الحسبان قبل نشر هذا المقال(. 

َحَذَف يحِذُف َحْذفًا: شطب وألغى.

َح�َذَق يْح�ِذُق ِحْذق�ًا: مه�ر ف�ي عمل�ه فهو 
كس�ب  ني�ل  محاول�ة  / التََّح�اُذُق:  ح�اِذق. 
بحيلة مكش�وفة، )لم ينفعه كلُّ َتحاُذِقه، فقد 

اكتشف أمره(. 

حرا. )ما أحراُكم أن تنسحبوا من الحزب بعد 
انكش�اف التزوير(، )َحِريٌّ بك أن تستقيل(، 
بِاألَْحَرى أديب،   )أنت لس�ت َصَحِفيًَّا، أنت 
وَأْح�ِر ب�َك أن تعمَل في مجلَّ�ٍة فصِليَّة، وال 
ى األس�باب الت�ي تجعلك  ب�أس ب�أن َتَتَحرَّ
مس�رفًا ف�ي الرمزي�ة، فهذا ال يناس�ب حتى 

المجالت(.

ح�رب. ه�ي الَح�ْرُب: وتق�ع بي�ن بلدي�ن، 
وهو االْحتِ�َراُب: أي االقتتال الذي يقع بين 
مواطني بلد واحد، )وُفْرسان َهْيَجاٍء َتِجيُش 
ُصدوُرها.. بَِأْحَقاِدها، حتى َتِضيَق ُدروُعها/ 
َرِت  إذا اْحَتَرَبْت َيومًا، َففاَضْت ِدَماُؤها.. َتَذكَّ
/ الح�رب  ُدموُعه�ا(.  َففاَض�ْت  الُقْرَب�ى، 
األهلِيَّ�ة: االقتت�ال َيط�وُل أم�ده. / الح�رب 
الطَّائِِفيَّ�ة: ح�رب أهلية يتع�ادى فيها الناس 
– طائعي�ن أو كارهي�ن – بحس�ب طوائفهم 

الدينية أو العرقية. 

ن�ة. وبع�ض  حرب�اء. ال�ِحْرب�اء: ُدوْيبَّ�ٌة متلوِّ
المواق�ف توص�ف بالِحْربائيَّ�ة، كأن يناصر 

ة.  أحدهم الثورة ثم يناصر الثورة المضادَّ

َح�َرَث َيْح�ُرُث َحْرثًا وِحراَثًة: ش�ق األرض 
بال�ِمْحراث.

. / الَيِميُن  َح�ِرَج َيْح�َرُج الصدُر: ضاَق بَِه�مٍّ
ال�ُمَضيِّقُة على صاحبها  الَحْلَفُة  ال�ُمْحِرَجُة: 
فال يستطيع التحلل منها، والجمع: األَْيَماُن 

ال�ُمْحِرَجاُت.

َح�ِرَد َيْح�َرُد َح�َرَدًا: غِضَب. وأيضًا: اس�َتاَء 
فانَطوى وَتَقْوَقع.

ٌة: إجراءات وقائية. حرز. تدابيُر اْحتَِراِزيَّ

حامي�ًا.  وق�ف  ِحَراَس�ًة:  َيْح�ُرَس  َح�َرَس 
اٌس.  وُح�رَّ َح�َرٌس  جمعه�ا  والَح�اِرُس 
/ الَح�َرُس القدي�م: تعبي�ر سياس�ي منق�ول 
يعن�ي المحافظين ومعارض�ي التغيير ضمن 

نظام سياسي أو منظمة أو حزب. 

الحي�وان  هيَّ�َج  َحْرَش�ًا:  َيْح�ِرُش  َح�َرَش 
ليخرج�ه م�ن مكمنِ�ه فيصي�َده. / الُح�ْرُش 
غي�ر  الش�جر  ذات  المنطق�ة  واألَْح�َراُش: 
المثم�ر وخصوص�ًا عل�ى س�فوح الجب�ال. 
الُحْرِجيَّة.  األَْح�راُج والمناط�ُق  وهي أيض�ًا 
َض الرجل  ش�ًا: تعرَّ ُش َتَحرُّ َش َيَتَحرَّ / َتَح�رَّ
أو  التصري�ح  أو  الغلي�ظ  بالتلمي�ح  للم�رأة 
باللم�س في س�ياق نزوة. وثم�ة خيط دقيق 
ب�ن التحرش والغزل، عرفه نزار قباني، ولم 
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ش يعاَقب عليه قانونيًا في  يرس�مه لنا. التحرُّ
البلدان العربية واألوروبية. 

َك  َحَرَص َيْحِرُص ِحْرصًا على الشيء: َتَمسَّ
به. َحَرَص مفتوحة الراء.

حرف. أس�ماء الحروف مؤنثة، نقول: )هذه 
الب�اء(، و)ه�ذه الجي�م(. ويج�وز التذكي�ر: 
)ه�ذا الب�اء(، و)ه�ذا الجي�م(. / الح�روف 
القمرية: التي ُتنَطق فيها الم أل التعريف كما 
ف�ي: »اْلقم�ر«، فعندما س�بقت أل التعريف 
الق�اف ب�رزت ال�الم عل�ى اللس�ان فالقاف 
حرف قم�ري. الحروف الشمس�ية: التي ال 
د الحرف الشمسي  تنطق فيها الالم بل يش�دَّ
مس«. وفشا الخطأ  كحرف الش�ين في »الشَّ
ف�ي الجيم فهي قمرية، نقول اْلجمل، ونبرز 
َم�ل« فق�د أخط�أ.  ال�الم، فم�ن نطقه�ا »َأجَّ
/ َأح�ُرُف الِعلَّ�ة: هي األلُِف وال�واو والياء. 
/ التَّْحِريِفيُّون: بعض أفراد الجيل الثاني من 
ال�ُمنَظِّري�ن لفك�ر أو أيديولوجي�ة، ُيدِخُلون 
سون لمواكبة  تعديالٍت على ما وضعه المؤسِّ
العصر، ويأتي بعٌض آخُر فيتهمهم بتحريف 
 : المب�اِدئ. / الِحرَف�ُة: المهن�ة. واالْحتِرافيُّ
المتق�ُن مهنَته، مع عدم خلطها بما ليس من 
جنس�ها. ويقال ال�ِمْهنِيُّ أيضًا. وفي الوسط 
اإلعالمي ينح�رف المرء عن االحترافية إذا 
أس�رف في اللجوء إلى اإلبهار، أو استعمل 
لغ�ة مثقل�ة بالتش�بيهات واالس�تعارات، أو 
أس�رف ف�ي تأيي�د قضي�ة معين�ة إل�ى درجة 
المناص�رة ب�دل نق�ل المعلوم�ة؛ فحت�ى لو 

كان�ت القضية مما ال يختل�ف فيه اثنان فإن 
معالجته�ا  توج�ب  اإلعالمي�ة  االحترافي�ة 
برصان�ة مع ترك المناصرة للضيوف، إذ من 
االحترافية ف�ي اإلعالم أن يجعل اإلعالمي 
عين�ه دائم�ًا على الكرة، لكن دون أن َيدُخل 

الملعب. 

وخصوص�ًا   ، َح�كَّ َحْرَق�ًا:  َيْح�ُرُق  َح�َرَق 
/ َأْح�َرَق  أرم[  ]انظ�ر  بغي�ظ.  أنياب�ه  ح�كَّ 
�ر بالن�ار، )َأْضَرُموا الناَر  ُيْح�ِرُق إِْحراقًا: َدمَّ
ف�ي المبنى وَأْحَرُق�وه(. / الَح�ْرُق وجمعها 
ُحُروٌق: أثر النار في الجسم. ويقسم األطباء 
الح�روق إلى درجات ث�الث وأحيانًا أربع، 
ه�ا األُول�ى. / ال�َمْحَرَق�ُة: ما تعرض له  َأَخفُّ
البولنديون واليه�ود والغجر على يد النظام 
الن�ازي م�ن َس�جن وقت�ل. وكان ثمة غرٌف 
للغ�از ُيقت�ل فيه�ا المعتقل�ون باالختناق ال 
باإلح�راق، ولكن كلمة »محرقة« المترجمة 
ع�ن اإلغريقي�ة، وتعن�ي »اإلح�راق الت�ام«، 
اس�تعملت ف�ي اإلنجليزي�ة مئ�ات الس�نين 

مرادفًا للمجزرة.   

حرك. الَحَراك، بفتح الحاء: الحركة )س�قط 
/ الَح�َراك  َح�َراٍك(.  ب�ال  الرصي�ف  عل�ى 
الجنوب�ي: تيار سياس�ي ش�عبي ف�ي جنوب 
اليم�ن وش�رقه ين�ادي بمزيد م�ن الحقوق، 
أو االمتي�ازات، للمنطقة التي كانت تش�كل 
دولَة اليمن الجنوبي. / الَحَراُك االجتماعي: 
تغي�ر المواقع الطبقية للن�اس في المجتمع، 
صع�ودًا أو هبوط�ًا، وم�ا يصح�ب ذلك من 
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ٌك: آلة توليد  تغير في طريق�ة العيش. / ُمَحرِّ
الحركة في السيارة وكل جهاز، ُموُتور. 

َح�َرَم َيْح�ِرُم ِحْرمان�ًا: منع. َحَرَمن�ي الماَل: 
منعن�ي من نيله. / َح�ُرَم َيْح�ُرُم َحَرامًا: كان 
المس�لم  )َحُرَم�ْت عل�ى  ممنوع�ًا،  م�ًا  محرَّ
الخم�ر، وَيْح�ُرُم عل�ى أهل الديان�ات كلها 
َم: منع. والتَّْحريم في الدين:  الكذب(. / َحرَّ
أعل�ى درجات المن�ع. / الِح�راُم: البطَّانيَّة، 
واألص�ل مالب�س اإِلح�رام الت�ي تلبس في 
الهجري  الش�هر  ُم:  الَحرام. / ال�ُمَحرَّ البيت 
التعري�ف.  أل  بغي�ر  وأجازوه�ا  األول، 
/ َمْح�َرٌم وَمَح�اِرُم: القري�ب نس�بًا بحيث ال 
يح�ل ل�ك، ذكرًا كن�ت أم أنثى، ال�زواج به. 
الُحُرَم�ات:  انته�اك  أو  المَح�اِرم،  / انته�اك 
َم الله. ]انظر س�فاح القربى في  إِْتي�ان ما َحرَّ

»سفح«[

َح�َرَن يح�ُرُن ِحَرانًا: رفض بعن�اد، والحماُر 
الَحُروُن ال يقبُل َيمشي ال بعصًا وال بجزرة.

ًا: صنع خطًا غي�ر عميق على  َح�زَّ َيُح�زُّ َح�زَّ
ٌة من مسماٍر(، )في  الس�طح، )في س�اقه َحزَّ
أسنانها َتْحزيٌز محبب سماه الشعراء األََشُر(. 
/ الَح�َزاَزاُت: بقايا أحقاد كامنة، )وقد ينبُت 
ال�َمرعى على ِدَمِن الثَّرى.. وتبقى َحزازاُت 
الم�كان   : / ال�َمَح�زُّ ِهَي�ا(.  كم�ا  النف�وِس 
الصحيح لقطع اللحم، )عندما تكلَم أصاَب 
ال�َمَح�زَّ وَطبَّ�َق ال�َمْفِص�ل( أي جاء بالقول 

الفصل. 

َحَزَب يحُزُب َحْزبًا: اش�تدَّ )لقد َحَزَبني أمٌر 
ُب والِحْزبِيٌَّة  ة(. / التََّحزُّ قَّ دَفعني إلى بيع الشَّ
كلمت�ان ذواتا مدلول س�لبي عن�د الناطقين 
بالعربي�ة؛ وااللت�زام الش�ديد ب�رأي الحزب 
– حت�ى ف�ي ال�دول ذات النظ�ام التع�ددي 
االنتخاب�ي – ال ُيَعدُّ محم�ودًا. / الَّالِحْزبّي: 
المتَحلِّل م�ن االلتزام الحزبي،  والتصويت 
الَّالحزب�ي ف�ي البرلمان يمن�ح النائب حرية 
والجمعي�ة  حزب�ه،  موق�ف  ع�ن  الخ�روج 
حزبي�ة تق�ف عل�ى مس�افة واح�دة م�ن  الالَّ
ِحْزبِيَُّة صفة اإلعالم  األحزاب الرئيسية. / الالَّ
الرصي�ن، فبعد انهي�ار الصحف الحزبية في 
ال�دول التعددي�ة األنظم�ة – حي�ث تتعاور 
األح�زاب الحك�َم أو تتش�ارك في�ه ائتالفِيَّ�ًا 
انحص�ر خط�اب الح�زب ف�ي نش�رات   ،–
الجماهي�ري  اإلع�الُم  وَنَب�َذ  ومؤتم�رات، 
الكري�م:  الق�رآن  ف�ي  / الِح�ْزب  الحزبيَّ�ة. 
نصف الجزء، والجزء واحد إلى ثالثين من 
مجم�ل آيات الق�رآن. / األَح�زاب: أولئك 
الذي�ن اجتمع�وا على غزو المدين�ة المنورة 
فرده�م الخن�دق والعواص�ف. واألحزاب: 

سورة في القرآن. 

َحَزَر َيْحِزُر َحْزرًا: َحَدَس.

َح�َزَم َيحِزُم َحْزمًا: ش�دَّ بحزام، )َحَزَم متاعه 
ورح�ل(؛ وق�ّرَر، )َح�َزم أهُل الح�يِّ َأمرهم 
على تقديم التِماس(. / الِحزاُم الناِسف يقتل 
النفس والغير، وحزام األََمان في السيارة قد 
يحمي من الموت. / الُحْزَمُة والُحَزُم: تقال 
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للبقدونس وللحطب؛ ولألزهار الباقة.  

، )َحِزنُت لفراقه(.  َح�ِزَن َيْحَزُن ُحْزنًا: اغت�مَّ
/ )أحَزنني فراُقه، وُيْحِزُنني أنه قد ال يعود(، 
وفي أسلوب آخر: )َحَزنني فراُقه، وَيْحُزُنني 

أنه قد ال يعود( وكالهما صحيح. 

حّس. الَحَساِس�يَّة: التأثر الجلدي أو األنفي 
الَحَساِس�َية  وقال�وا  إل�خ.  غب�ار،  أو  بطع�ام 
الخف�ي.  الص�وت   : / الِح�سُّ ة.  ش�دَّ بغي�ر 
/ الِح�سُّ الصحفي: امت�الك الصحفي َمْياًل 
طبيعي�ًا أو مكتس�بًا لإلحس�اس بالجدي�د أو 
المه�م فيما يدور من أحداث، وقدرته على 
اصطي�اد الزاوي�ة الت�ي يعال�ج م�ن خالله�ا 
وجمعه�ا  الش�عور،  / اإِلْحَس�اس:  الخب�ر. 
ُة جمعها َحواسُّ وهنَّ  َأحاس�يُس./ والَحاسَّ
البص�ر والَس�ْمع والَش�مُّ واللَّْمس  خم�س: 
فه�ي  ادس�ة«  السَّ �ة  »الحاسَّ �ا  فأمَّ ْوق.  وال�ذَّ
الخمس  الح�واس  بغير  الَح�ْدُس واإلدراك 

المذكورة.

َحَس�ا يْحُس�و َحْس�َوًا: ارتش�ف. / احَتَس�ى 
الح�اء،  بفت�ح  / الَحَس�اُء،  ش�ربه.  الش�اي: 
الم�رق.  أو  الش�وربُة  َأْحَس�اٌء:  والجم�ع 
ْش�َفة، )مكثت في إس�َتاْنبوَل  / الُحْس�َوُة: الرَّ
س�تَّ س�اعات فق�ط، ف�كان نصيب�ي منه�ا 

كُحْسَوِة الطائر(.

، )َحَسْبُت أرباح  َحَس�َب َيْحُسُب ِحسابًا: َعدَّ
فانتعش�ت، وأنا أحُس�ُب  الصفق�ة األخي�رة 
كل ي�وم ما أكس�ب وم�ا أنفق، وال أْحُس�ُب 

بالبخ�ل(. / َحِس�َب  يتهمن�ي  ِحَس�ابًا لم�ن 
: )َحِسبُتك نائمًا، وأنا َأْحَسُب  َيْحَس�ُب: َظنَّ
ن�وَم الظهيرة باعثًا على الكس�ل(. وقرَأ نافٌع 
بكس�رها ف�ي المض�ارع: ﴿وهم يحِس�بون 
م�ن  �ُب  / )نتَحسَّ ُصنع�ا﴾  ُيْحِس�نون  َأنَّه�م 
الصقي�ع فنس�تر النباتات بِواِقي�ات خاصة(، 
�بًا  َتَحسُّ الذه�ب،  المس�تثمرون  )يش�تري 
لهب�وط ال�دوالر، وهذا ي�ؤدي إل�ى ارتفاع 
الكمبيوتر،  / الحاس�وب:  الذه�ب(.  س�عر 
ُمَحْوس�َبٌة، وال نكاد  )أنظم�ة ش�ركتنا كله�ا 
نس�تعمل ال�ورق(، )المه�ارات الحاُس�وبيَّة 
مطلوبة بل ضرورية(، )أخذت الَحَواِس�يُب 
ة  الَق�ارَّ الحواس�يب  م�كان  تحت�ل  ال�ة  النقَّ
حت�ى ف�ي الش�ركات(، )حت�ى الَّ�الُب، أي 
الحاسوب النقال، أخذ يتراجع أمام الهاتف 
الذكي(. / َفَحْسُب: )ليس هذا فحسُب، بل 
لق�د فرَّ بس�يارته بعد الحادث(. / الَحَس�ُب 
الحس�ن  الُخُل�ق  األَْحس�اُب:  وجمعه�ا 
ذو  )ف�الٌن  مع�ًا،  االجتماع�ي  واالحت�رام 
َحَس�ٍب وَنَس�ب(. / َحَس�َب قوله: َوفقًا لما 
ق�ال. / الِحْس�َبُة: نظام اقتص�ادي اجتماعي 
التج�ار  بمراقب�ة  ال�ُمْحَتِس�ُب  في�ه  يق�وم 
نَّ�اع وأس�عارهم وأمانته�م، ثم أصبح  والصُّ
الن�اس االجتماع�ي، فجمع  يراقب س�لوك 
بين دْوَرْي وزارة التموين وش�رطة اآلداب. 
وع�رف اإلس�الم ف�ي عه�وده األول�ى هذا 
النظام، وله في أيامنا وجود محدود، وهناك 
خ�الف على طريق�ة تطبيقه. / )ال تحَس�ِب 
الوظيف�َة مريحًة(، »حِس�َب« يمكن أن تأخذ 
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مفعولين. / ال�َمْحس�وبيَّة: تفضيل الشخص 
أقارب�ه وأصدقاءه، وال س�يما في التوظيف، 
ك�ي يكون�وا »محس�وبين« علي�ه ُموالين له، 
فه�م ال�َمحاس�يب، وهو »الفاس�د« إن كان 
ا إن كان يدير  ف أعمال المواطنين، فأمَّ يصرِّ

شركته الخاصة فهو أبصر بمصلحته. 

َحَس�َد َيْحُسُد َحَسدًا: تمنَّى زوال النعمة عن 
غيره. 

حَسَر َيْحُسُر ُحُسورًا: كشف، )َحَسر ويْحُسُر 
ع�ن ذراعي�ه(. / اْنَحَس�ر الم�اء: تراجع بعد 

فيضان. 

حَسَم َيْحِسُم َحْسمًا: قطع. )حسم الخالف( 
قطعه وبتَُّه، و)َحَسَم عشرَة دنانيَر من الثمن( 

قطعها.

َحُس�َن َيْحُس�ُن ُحْس�نًا: أصبح جمياًل، )لقد 
حُس�نْت بك األوقاُت حت�ى.. كأنََّك في فِم 
مِن ابتس�اُم(. / يْحُس�ُن ب�ك: يجدر بك،  الزَّ
)يحُسُن بالمحرر أن يقرأ التاريخ الحديث(.

الحش�يش،  ق�صَّ  �ًا:  َحشَّ يُح�شُّ  َح�شَّ 
َر  مخ�دِّ تعاط�ى  �َش:  َحشَّ والَحَش�اِئش. 

الحشيش. 

بش�يء.  فراغ�ًا  م�أل  َحْش�وًا:  يْحُش�و  َحَش�ا 
ح�اَش لله: أي مع�اذ الله. / يقولون حاَش�ا 
ق�د  )أأن�ا  الل�ُه«:  س�مَح  »ال  بمعن�ى  وَكال: 
(. / َتحاَش�ى:  قلت عنك ذلك! حاش�ا وَكالَّ
د  تجنَّ�َب وَتَف�اَدى. أما َتالَش�ى فمعناها: تبدَّ

، وتالش�ى مش�تقة من »الشيء«.  واضمحلَّ
/ ال�َمْحُش�وُّ والجمع ال�َمَحاشي: طعام من 
ُخَضر محش�وٍة بَأُرزٍّ ولحم مفروم. وأجازوا 
م�ا  / الَحْش�َوُة:  لش�يوعها.   » »ال�َمْحِش�يَّ
�ي َتْحِشَيًة: وضع  �ى ُيَحشِّ ُيْحَش�ى به. / حشَّ
حاش�ية، أي تعليق�ًا، عل�ى ش�رح الكت�اب، 
كلم�ات  / الَحْش�ُو:  الحواش�ي.  والجم�ع 
زائ�دة ال ت�ؤدي معن�ى وال ل�زوم له�ا؛ ففي 
عب�ارة »ورش�ة عم�ل« حش�و ناش�يء ع�ن 
الترجم�ة الببغائي�ة، فالورش�ة وحدها تؤدي 
المعن�ى، وم�ا ُأتِ�َي بكلمة »عم�ل« إالَّ ألَنها 
موج�ودة في العب�ارة األجنبية، وف�ي عبارة 
»َتَراجع�وا إل�ى الخلف« حش�ٌو قبيح، وهل 
ثم�ة َتراُج�ٌع إلى األمام؟ ومن الحش�و إيراد 
ي المعنى بل ربما  صفات ومترادفات ال تقوِّ
أضعفته، فعبارة: »س�يظل انس�حاب دنكرك 
لغ�زًا غامض�ًا ومحيرًا«، أضع�ف من عبارة: 
)سيظل انسحاب دنكرك لغزًا(. يكثر الحشو 
ف�ي الكالم الش�فهي لحاج�ة المتكل�م إلى 
كس�ب وقت حتى يرت�ب أفكاره، ولقصوره 
ف�ي التعبي�ر، ولغفل�ة في�ه. فعب�ارة »أبي�ات 
جعل�ت  العربي�ة  ألن  حش�و  فيه�ا  ش�عرية« 
الجمع على »أبيات« خاصًا بالشعر، فأبياٌت 
تكف�ي. ولكْن، بع�ُض ما يبدو حش�وًا ليس 
كذل�ك: قد يك�رر المرء معنى م�ن المعاني 
باس�تعمال كلم�ات أخ�رى أو حت�ى بتكرار 
الكلم�ات نفس�ها بغ�رض اإِلفه�ام، فهذا ال 
يع�د م�ن الحش�و البغي�ض. والتَّك�رار باب 
م�ن أبواب البيان له في القرآن الكريم أمثلة 
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كثيرة، ﴿كال س�وف تعلمون ثم كال س�وف 
تعلم�ون﴾، ويس�تعمله األدي�ب ف�ي نصه، 
ويك�ون بليغ�ًا. واإليج�از ب�اب م�ن أبواب 
البي�ان، لكنَّ اإلطناب بغ�رض اإلفهام باب 
آخر م�ن أب�واب البيان. ويس�عى اإلعالمي 
إلى جعل نصه ُمْحَكمًا ليس فيه تكرار ُمِملٌّ 
وال إيج�از ُمِخ�ّل. ال ب�ل، لي�س في�ه تكرار 
ناشٌئ عن غفلة، وال إيجاز ناشٌئ عن َعَجلة. 
حش�و الضمي�ر: الضمي�ر ف�ي العربية يكون 
ظاه�رًا، إم�ا منفص�اًل وإما متص�اًل، ويكون 
مستترًا. وهذا الضمير المختبئ داخل الفعل 
يس�اعد عل�ى اإليجاز. ال نق�ول »أنا أعتقد« 
ب�ل )أعتق�د( فقط. وال »نحن نس�تطيع« بل 
)نس�تطيع( وحدها. وذكر الضمير البارز مع 

وجود الضمير المستتر حشو. 

َحَشَد َيْحُش�ُد َحْشدًا: استعدَّ بجمع الجنود، 
َأْحَتِش�ُد  وأن�ا  ليلت�ي  / )أمضي�ت  إل�خ. 

لمحاضرة الغد( أي أستعّد.

َحَش�َر يْحُشُر َحْش�رًا: جَمَع الناس في مكان 
القيام�ة.  ي�وم  الَحْش�ر:  ي�وم  ومن�ه  واح�د، 
( أي س�د  / عب�ارة )َحَش�رني في خانة الَيكِّ
هر  كل الس�بل أمام�ي، فف�ي لعبة طاول�ة الزَّ
قد يحش�ر الخصم جلَّ َأْحج�اِر خصمه في 
الخان�ة األولى، خانة الَيّك، فيش�ل حركته، 

ومثلها )حشرني في الزاوية(.  

َحَشٌف. الحش�ف: أردأ التمر. يقول المثل: 
)َأَحَش�فًا وُس�وَء ِكيَل�ٍة؟( والِكيلُة مكس�ورة 

ال�كاف، يعن�ي: أتعطين�ي أردأ التمر وَتكيل 
لي كْياًل ناقصًا فوق ذلك؟

ُة وجمعها ِحَصٌص: النصيب،  الِحصَّ حّص. 
ْرس،  َته من الكعكة(، والدَّ )كلٌّ سيأخذ ِحصَّ
ة تلفزية:  ُة األولى الحساب(. / ِحصَّ )الِحصَّ

حْلقة.   

وه�ي  الَحَص�ى،  جمعه�ا  الَحَص�اُة  حص�ا. 
الحجر الصغير. وَأجازوا َحْصَوًة وَحَصوات. 
. اإلحصاء  / َأْحص�ى ُيحِص�ي إِْحَصاًء: ع�دَّ
واإلحصاءات: عمليَّة مقننة تستند إلى رصد 
جميع الحاالت، بخالف االس�تطالع الذي 
يس�تند إلى عين�ة منتقاة أو عش�وائية، )ُتظهر 
نتائج اإلحصاء ارتف�اع معدل الطالق ثالثًة 
ف�ي المئة ع�ن الَعقد المنص�رم(. فإن كانت 
أرقامنا مس�تندة إل�ى عدة عملي�ات إحصاء 
وأج�ازوا:  اإلحص�اءات(،  )تظه�ر  قلن�ا: 
 . »تظه�ر اإلحصائي�ات«. / اإِلحَص�اء: الَعدُّ
ون باس�تخدام الحص�ى فمن هنا  كان�وا يعدُّ

اإلحصاء.  

بالحصى.  َيْحِص�ُب َحْصبًا: َرش�ق  َحَص�َب 
بالحص�ى.  رَم�ْوه  أي  الن�اس:  َحَصَب�ُه 
/ الَحْصباء: الحجارة الصغيرة.  والَحاِصُب: 
الري�ح الش�ديدة تحمل الت�راب والحصباء. 

/ َحَصُب جهنَّم: وقودها. 

جم�ع  وَحَص�ادًا:  َحْص�دًا  يْحُص�ُد  َحَص�َد 
اإلخب�اري«،  الي�وم  »حص�اد  المحص�ول. 
إخب�اري  برنام�ج  »الَحص�اُد«:  اختص�ارًا 
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تبث�ه قن�اة الجزي�رة، ويجم�ع حصيل�ة اليوم 
اإلخبارية. 

َحَص�َر يْحُصُر حْصرًا. حَص�َره: ضيََّق عليه، 
حاَصَره. 

ِحْص�ِرٌم. الحص�رم: العن�ُب ال�ُمزُّ لم ينضج 
الِحْص�ِرم،  يأكل�ون  »اآلب�اء  وقال�وا  بع�د. 
واألبن�اء َيْضَرس�ون« أي أن اآلب�اء يفعل�ون 

شيئًا يدفع األبناء ثمنه. 

َحَص�َل يْحُص�ُل ُحُصوالً: ح�دث. / َحَصل 
َل  عل�ى: أدرك )َحَصْلُت على منحة(. تحصَّ
ْلنا  عل�ى: أدرك، وحصل على، )أخيرًا تحصَّ
َل ل��: تهيَّ�َأ ل�،  عل�ى رق�م هاتف�ه(. / تحصَّ

َل لي بعض المال(.  )وقد تحصَّ

حص�ن. الَحَصاَن�ة الدبلوماس�ية: أالَّ تطب�ق 
الدبلوماس�يين  عل�ى  المحلي�ة  القواني�ن 
األجان�ب، إال في جنايات ال تتعلق بعملهم 
س  الدبلوماس�ي؛ وفي حال اتهامهم بالتَّجسُّ
يمك�ن فق�ط طردهم م�ن الب�الد. الحصانة 
م�ن  للنائ�ب  جزئي�ة  حصان�ة  البرلماني�ة: 
المحاكم�ة، ف�إذا اتُّهم بما يوِج�ُب مقاضاَته 
وج�ب أوالً رف�ع الحصان�ة عنه م�ن جانب 
جه�ة قضائية علي�ا، أو من جان�ب البرلمان 

نفسه. 

. ًا: حثَّ َحضَّ يُحضُّ َحضَّ

َحَض�َر يْحُض�ُر ُحض�ورًا: أت�ى. / اْحُتِض�َر، 
بالبناء للمجهول، اْحتِضارًا: حضره الموت. 

ولم يس�تعملوا احتضر ف�ي المضارع، ألننا 
لن نج�زم بحضور الم�وت إال بعد وقوعه؛ 
فنقول ُين�اِزُع، وهو في النَّْزِع األخير، أو هو 
�َياق. ومن قال »فالن ُيْحَتَضُر« فعلى  في السِّ
معن�ى التََّوقُّ�ع ب�أن يم�وت قريب�ًا ألن حالته 
بلغ�ت غاية الس�وء. / َحْضَرة ف�الن: عبارة 
ي�راد به�ا تجن�ب ذك�ر الضمي�ر »أن�ت« من 
ب�اب االحترام ولَجْعل مس�افة بين المتكلم 
والمخاَطب؛ فالمرء عندئٍذ ال يخاطب ذات 
الش�خص بل يلق�ي الكالم ف�ي »حضرته«. 
وكان أف�راد الحاش�ية في العص�ور القديمة 
يستعملون ضمير الغائب، ال يقولون: »َتْأُمُر 
يا أميَر المؤمنين«، بل: )َيْأُمُر أميُر المؤمنين( 
وكأنَّ�ه غير موجود. ]انظر للمزيد جناب في 

»جنب«، و»لقب«[

 ، ض�مَّ وَحَضاَن�ًة:  َحْضن�ًا  َيْحُض�ُن  َحَض�َن 
وجعَل في ِحضنه. والِحْضُن، بكس�ر الحاء: 
مكان بين صدر اإلنسان وبطنه. / الَحَضانة: 
بيت رعاية األطفال من س�ن الوالدة إلى ما 

قبل المدرسة. ]انظر روضة في راض[  

ح�طَّ يُح�طُّ َحطَّ�ًا: هب�ط. ح�طَّ الطائر على 
الغصن، وحطَِّت الطائرة على أرض المطار. 
َمَحطَّ آم�ال المحرومين(،  الث�ورة  / )كانت 
أو  اإلذاع�ة  مبن�ى  / ال�َمَحطَّ�ة:  م�كان.  أي 

التلفزة، وموقف القطار أو الحافلة. 

الحط�ب.  جم�ع  َحْطب�ًا:  يْحطِ�ُب  َحَط�َب 
وَحاطِ�ُب الليل يجمع ما يصلح للنار وما ال 
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يصلح، والعبارة تطلق على من يجمع الغث 
والسمين، أو من يفتش على غير هدى. 

�م. والمس�تعمل  َحَط�َم َيْحطِ�ُم َحْطمًا: هشَّ
َحطَّم يحطُِّم تحطيمًا.  وهما بمعنًى. 

ُحُظ�وٌظ: بخ�ت وقس�مة.  والجم�ع   ، َح�ظٌّ
: الَق�ْدُر، كم�ا ف�ي: )كان ذا ح�ظٍّ  / والح�ظُّ

وافر من الخبرة(. 

ل =  َحَظَر َيْحُظ�ُر َحْظَرًا: منع. / َحْظُر التََّجوُّ
حظر التَّْجَوال. 

)كان  خي�رًا،  ن�ال  ُحْظ�َوًة:  يحَظ�ى  َحظِ�َي 
بع�الوة  )َحظِ�َي  الوزي�ر(،  عن�د  ُحْظ�َوٍة  ذا 
مضاعف�ة(. / الَحظِيَّة والَحَظايا، وال�َمْحظِيَُّة 
وال�َمْحظِيَّ�ات: المرَأة األثيرُة، وتكون غالبًا 

جارية مملوكة. 

�ُة، وجمعه�ا  : أح�اَط. / الحافَّ َح�فَّ َيُح�فُّ
: َطَرُف الش�يء، وهي أيض�ًا الَحاَفُة  َح�وافُّ
ُة والجمع  ة. ]انظر حاف[ / ال�ِمَحفَّ بغير شدَّ
الة، وهي  ونها الي�وم الَحمَّ اُت: يس�مُّ ال�ِمَحفَّ
بعض آلة سيارة اإلسعاف؛ وكانت من خشب 
وكان ُيحَمل عليها الملك بُكْرِس�يِّه. / َحفَّ 
َفِت المرأة وجهها  وَحفَّ َيُحفُّ شاربه: قصه. 
الحاجبين.  الزغ�ب وتزجي�ج  بإزال�ة  نت�ه  زيَّ
]انظ�ر »حفا« الوش�يكة[ / الَحِفيُف: صوت 
ص�وت  وكل  واألوراق،  الغص�ون  اهت�زاز 
مثل صوت حرف الحاء أو الفاء، )ومنَتِسٍب 
عندي إِلى من ُأِحبُُّه.. ولِلنَّْبِل حْولي ِمْن َيدْيِه 

َحِفي�ُف(، فه�ذا صوت س�هام تم�ر بجانب 
المتنبي ويسمع لها حفيفًا لكنها تخطئه.  

ُه )أنتم  َحَف�ا َيْحُف�و َحْف�َوًا: حفا ش�اربه: قصَّ
َنْحِفي شواربنا(.  َتْحُفون ش�واربكم، ونحن 
�ه )أنتم  / َأْحَف�ى ش�اربه، فه�و ُيْحِفي�ِه: قصَّ
ُنْحِفي ش�واربنا(.  ُتْحُفون ش�واربكم ونحن 
] انظر أيضًا ح�ّف[ / َحِفَي َيحَفى: )َحِفَيْت 
/ ه�و  رائح�ون(.  غ�ادون  ونح�ن  أقدامن�ا 
َح�اٍف، وكان يمش�ي َحافِي�ًا: ب�ال نعل. وال 
نق�ول »حاف�َي القدمي�ِن« فالَحَف�اء ال يكون 
حش�ا[  ف�ي  الحش�و  ]انظ�ر  للقدمي�ن.  إال 
َحِفيَّ�ًا،  ب�ي  وكان  بَِحَف�اوٍة،  / )اس�تقبلني 
وق�د اْحَتَف�ى بي( أي اهتم ب�ي وكان لطيفًا. 
ُم، )نحتفي بذكرى  / نحَتفي: نحتف�ُل، ونكرِّ

ال�َمْولد(. 

وَأْحف�اٌد  َحَف�َدٌة  وجمعه�ا  الَحِفي�ُد،  حف�د. 
وُحَفَداُء: ولد الولد. 

َحَف�َر يْحِفُر َحْفرًا: نب�ش. والَحافُِر والَحَوافُِر 
للحص�ان كالَق�َدُم لإلنس�ان؛ بينم�ا الُخ�فُّ 
للجمل، والظِّْلف للش�اة. / ُحْفرُة االْنِهدام: 
المنخف�ض الممت�د من ش�مال س�وريا إلى 
كينيا ويقع ضمنه غور األدرنِّ الذي ينخفض 
نح�و أربعمئة متٍر عن س�طح البحر، والبحر 
ي ألنها  �ْدِع الق�ارِّ األحم�ر؛ وس�ميت بالصَّ
مكان التقاء الصفائح التِّْكُتونية لقارتي آس�يا 
وإفريقي�ا. / الُحْف�َرة االمتِصاصيَّ�ة: بئ�ٌر غيُر 
مْقُص�وٍر قعُرها بالمالط ُتحف�ر قرب البيت 
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لَتُص�بَّ فيه�ا فض�الت اإلنس�ان ف�ي غياب 
امتصاصية  ش�بكة صرف صحية، وس�ميت 
ألن التراب يمتص معظم الفضالت السائلة.

 . َحَفَز يْحِفُز َحْفزًا: حثَّ

َحِفَظ يْحَفُظ ِحْفظًا: خبََّأ وَحمى. وال�َمْحَفَظُة: 
كيس حفظ النقود، وهو الِهمَياُن والُجْزداُن. 
والَحفيَظ�ُة:  أغَض�َب.  ُيْحِف�ُظ:  / َأْحَف�َظ 
انتقدْت  َحِفيَظَته عندم�ا  الغض�ب، )َأث�ارت 
بل�ده(. / َتحِفي�ُظ الطف�ل، ال تحفيضه: لفه 
بطن�ه.  ذات  فيهم�ا  يرم�ي  وقط�ن  بقم�اش 
التحفي�ظ.  خرق�ة  البمب�رز:  ال  اَظ�ة،  والَحفَّ

/ ِحْفُظ القصيدة: استظهارها.   

َحَف�َل يْحِف�ُل َحْف�اًل فه�و حاف�ٌل: امَت�أَل ب�. 
، )كان يحتِف�ُل بالتفاصي�ل  / احتَف�ل: اهت�مَّ
أيَّم�ا احتف�ال(. / الَحْفَل�ُة والَحَف�الُت: يوُم 
الزين�ة. / َمْحِف�ٌل وَمحافِ�ُل: هيئ�ة ومنتدى، 
)المحافِ�ُل الدولية(. / )زرته في مكتبه ولم 
َيْحِف�ْل بي( أي لم يهت�م، )أنا ال َأْحِفُل بهذه 

الصغائر(.  

حف�ن. َحْفنَ�ٌة َحَفن�اٌت: حفن�ة أرز، أي ملُء 
الكف مفتوحة من األرز.

ًا: ثبت، )َحقَّ لك أن تغضب،  َح�قَّ يِحقُّ حقَّ
: َوَج�َب )قد ُحقَّ  وَيِح�قُّ ل�ك ذلك(. / ُحقَّ
: وسط، )في حاقِّ الطريق(  الجهاد(. / حاقٌّ
أي ف�ي وس�طه، ويق�ال: )ه�ذا م�ن ح�اقِّ 
اختصاص المحكمة( أي من ُصْلِب عملها. 

)أم�ام  المبرم�ج،  اإلج�راء  / االس�تْحقاُق: 
ُة اس�تحقاقات م�ن بينها تنفيذ  الحكوم�ِة عدَّ
وعده�ا بخفض الضرائب، ثم االس�تحقاق 
ة:  النيابية(. / الحاقَّ األخير وهو االنتخابات 
ة: الداهية، وهذا اس�م  ي�وم القيام�ة. والحاقَّ
م�ن أربعمئة اس�م أحصاها أب�و عبيدة معمر 
بن المثنَّ�ى للداهية في كتاب وصَلنا وُطبِع. 
/ ُحقوُق اإلنس�ان: يلخصه�ا تلخيصًا بارعًا 
»اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان« الصادر 
عن األمم المتحدة عام 1948، وهو ثالثون 
مادة. / اْمتاِلُك الحقيقة: اعتقاد فئٍة أنَّ َمبدَأها 
ب�كل تفاصيله هو الحق الوحيد، وأن كل ما 
 » يخالفه فاسد. / )الحقَّ أقوُل لكم(: »الحقَّ

منصوبة ألنها مفعول به مقدم. 

حق�ب. الَحقيَب�ُة، ف�ي األص�ل: وعاٌء ُيَش�دُّ 
وأصبح�ت  جنب�ه،  أي  الجم�ل  َحْق�ِو  إل�ى 
الي�وم الش�نطة الصغيرة تحملها الس�يدة، أو 
الكبي�رة التي تضم متاع المس�افر. / الِحْقبُة 
جمعها ِحَقٌب وَأحقاٌب: مدة معينة في زمن 
معي�ن. وأخط�أ عبد الوه�اب عندما جمعها 
عل�ى ُحُق�ب: )قومي اس�تْولْوا عل�ى الدهر 
فت�ًى.. ومش�ْوا ف�وق رؤوِس الِحَق�ِب( ف�ي 
ْيلم�ي. وفي البيت  غناِئ�ِه قصي�دَة ِمْهي�اٍر الدَّ
نفس�ه جعل اس�َتْولْوا »اس�توُلوا« وهذا خطأ 
ث�اٍن. وفي البيت اآلَخر: )وأبي ِكس�رى َعال 
إِيواُن�ُه.. أيَن في الن�اِس أٌب مثُل أبي؟( قال 
عب�د الوهاب، وأخطَأ ثالث�ًة: »على إيوانِِه«. 
الس�قف  ذو  الواس�ع  البه�و  ه�و  واإلي�وان 



101

العال�ي، وقصد الش�اعر بع�ال إيواُنه أنه كان 
عالي�ًا. وس�وى ذل�ك فقد ح�ذف المطرب 
في بداية القصيدة كنية المحبوبة »أم س�عد« 
وجع�ل مكانه�ا »ذات حس�ن«، فه�ذا َألَي�ُق 
بالغن�اء، عل�ى أنه عندما س�ئل ق�ال: وكيف 
أقول أم سعد، وهي زوجة أخي؟ ومعروف 
أن ابن أخيه »س�عد عبد الوهاب« كان مغنِّيًا 

أيضًا. 

َحَقَد يْحِقُد ِحْقدًا: أضمر الكراهية. 

حقر. الحقير قد تأتي بمعنى الهين الصغير، 
)كل ما أطلبه منك مبلغ َحِقير(. 

. الُحْقنَُة، في األصل،  َحَقَن َيْحِقُن َحْقنًا: دسَّ
الحقن�ة الش�رجية وفيها َأْدَهاٌن يمش�ي معها 
البط�ن، وه�ي اليوم هذا، وأيض�ًا اإِلْبَرُة فيها 
س�ائل في�ه دواء. / الَحاِقُن: الش�اكي ضغَط 
أه�ون الس�بيلين، وج�اء ف�ي الحديث: )ال 
والحاق�ب  لحاِق�ب(،  وال  لحاق�ن  رأَي 
المحت�اج إلى التغ�وط. / ال�ِمْحَقُن: الِقْمع. 

َماء: التوقُّف عن القتل.    / َحْقُن الدِّ

: الُبوَصَلُة.  . الُح�كُّ ًا: حتَّ حكَّ يُح�كُّ َحكَّ
علي�ه  ُيَح�كُّ  خش�ن  حج�ر   : / وال�ِمَح�كُّ
�ُة  المهمَّ )ه�ذه  نقاوت�ه؛  لكش�ف  الذه�ب 
( أي س�تختبره في  س�تضعه عل�ى ال�ِمَح�كِّ
ُة: ش�عور بأن الجلد  . / الِحكَّ موق�ف عمليٍّ
ني  بحاج�ة إل�ى الَح�ّك. ونق�ول: )اْس�َتَحكَّ
ظه�ري(، وق�ول الن�اس: »َاَكَلن�ي ظه�ري« 
طري�ف، ويج�در بالفصح�ى أن تلتقفه، وله 

أص�ل قدي�م، ُنِقل ع�ن األصمع�ي: اإلْكَلُة: 
ة.     الِحكَّ

َد.  ، َقلَّ ح�كا. َحَك�ى َيْحِك�ي ِحكاَي�ًة: َق�صَّ
الِحَكاَي�ة ف�ي النح�و: أن تورد ال�كالم على 
بحس�ب  لإلع�راب  إخضاع�ه  دون  وجه�ه 
محل�ه. ُتذَك�ُر األس�ماء األجنبي�ة كم�ا ه�ي 
مع س�كون على آخره�ا ِحكاَيًة، أي تقليدًا، 
ألهله�ا: )قال كاميروْن إِنَّ بالده ستس�حب 
قواتها(، وقد ُتذَكُر أسماء بعض المؤسسات 
اإلعرابي�ة:  عالماته�ا  تغيي�ر  دون  العربي�ة 
ع من »المقاولون  )تسلمت الحكومة المجمَّ
العرب« الش�هر الماضي(، ومن هذا قولك: 
)قرأت س�ورة المؤمنون اليوم(، فقد أبقيت 
ال  َعَل�ٌم  ألنه�ا  حاله�ا،  عل�ى  »المؤمن�ون« 
نري�د إخراج�ه ع�ن صورت�ه الثابت�ة بس�بب 
الموق�ع اإلعرابي. غي�ر أننا قد نعرب بعض 
األعالم كاإلخوان المسلمين )كان اإلخواُن 
يناقش�ون األمر، ولكنَّ اإلخواَن  المسلمون 
المس�لمين لم يتوصلوا إلى قرار بعد(. وقد 
ُد الم�رُء كالم المتحدث إلي�ه بحرفيَّته:  ي�ردِّ
يري�دون  ال  النف�وذ  )ذوو  أحده�م:  يق�ول 
ذل�ك( في�ردُّ علي�ه صاحبه: )نظ�ل نفكر في 

»ذوو النفوذ«، فماذا عن القانون؟(. 

لي�س  عليه�م(  ِحْك�رًا  لي�س  )ه�ذا  حك�ر. 
مقصورًا عليهم. 

َحَك�َم َيْحُكُم ُحْكمًا: حس�م وفَص�ل برأٍي. 
والُحْك�ُم في الس�ياق اإلعالم�ي رأي يلقيه 
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، أو ضي�ف محل�ل كأن يقول: »لن  سياس�يٌّ
تق�وم لهذا الحزب قائمة بعد هذه الهزيمة«. 
وه�و م�ا ال يجوز لإلعالم�ي أن يقوله حتى 
ف�ي تقري�ر تحليل�ي. فلإْلعالم�ي أن يق�دم 
حكم�ه  ن  يك�وِّ أن  �ي  وللمتلقِّ المعلوم�ة 
بش�أنها. وألن اختي�ار المعلوم�ة ووضعه�ا 
ف�ي س�ياقها أمر يتضمن ق�درًا من »الحكم« 
غير المباش�ر جزم أه�ل الصناعة بأن الحياد 
: استقالل جزئي  اتيُّ مس�تحيل. / الحكم الذَّ
إلقليم يدير نفس�ه، ش�رط أن ال يس�تقل في 
/ األح�كام  والدف�اع.  الخارجي�ة  السياس�ه 
العم�ل  في�ه  يلَغ�ى  مؤق�ت  نظ�ام  الُعرفيَّ�ة: 
بالقوانين وَتمنَُح السلطة التنفيذية فيه نفسها 
الم�ُْطل�ُق:  / الحك�م  واس�عة.  صالحي�ات 
االس�تبداد. / ف�ي عبارة: )إن�ه يتصرف كأنه 
الحاكِ�ُم بأم�ره في المؤسس�ة(، الضمير في 
»بأم�ره« عائد إلى الل�ه. فقد كان الملك في 
القدي�م َيُعدُّ نفس�ه ظ�ل الله عل�ى األرض. 
/ الحاك�م بأم�ر الله: خليف�ة فاطمي اختفى 
ف�ي ظ�رف غامض، ولق�ي من بعُد تقديس�ًا 
في بع�ض العقائد اإلس�المية. / الحاكِِميَّة: 
فكرة دينية سياس�ية فحواه�ا أن الحكم لله، 
وأن الطاع�ة واجبة لم�ن يقضي بحكم الله. 
ويق�ول منتقدوه�ا إن القول به�ا يفضي إلى 
وجوب الطاعة لمن يحتكر تفس�ير األحكام 
اإللهي�ة، ذل�ك أن أنصاره�ا ي�رون توحي�د 
الحاكمي�ة ف�ي الدني�ا ألن حكم الل�ه واحد 
ال يقب�ل خالف�ًا. وي�رى بع�ض المفكري�ن 
اإلس�الميين أن هذا المبدأ عند الس�نَّة – مع 

رديف�ه »والي�ة الفقي�ه« ]وانظره�ا ف�ي وال[ 
عن�د الش�يعة – يش�ابه نظري�ة »المل�ك ظل 
الل�ه عل�ى األرض« ال�ذي س�اد أوروبا قبل 
بض�ع مئات من الس�نين، وي�رى آخرون أن 
ه�ذا المبدأ يجس�د فكرة أن المس�لمين في 
كل مكان يشكلون أمة واحدة. / الَحْوَكَمة: 
مصطلح مترجم حديثًا ويحاول تثبيت نفسه 
ف�ي اللغة العربية، ويعني طريقة إدارة البالد 
عن طريق الساسة المنتخبين أو المعيَّنين أو 
ش�يوخ العشائر أو مدراء المنظمات األهلية 
والتج�ار والصناعيي�ن، وجمي�ع م�ن كان�وا 
يوصفون بأهل الحل والعقد. واش�تهر أكثر 
مفه�وم الحوكم�ة الصالحة الت�ي يعبر عنها 
ب�� الحك�م الرش�يد، وقد وضعت مؤسس�ة 
محم�د إبراهيم بالتعاون مع جامعة هارفارد 
أوس�ع ميزان لقياس الحكم الرشيد ويستند 
إل�ى 94 مؤش�رًا، تنقس�م إل�ى أرب�ع فئات: 
األمان وحكم القانون، والمشاركة وحقوق 
اإلنس�ان، والفرص االقتصادية المس�تدامة، 
والتنمية البش�رية. وتتضمن هذه المؤشرات 
نزاه�ة القض�اء واس�تقالله وانتقال الس�لطة 
وح�ق التمل�ك والش�فافية وانعدام الفس�اد 
وإتاح�ة ف�رص التعلي�م للجنس�ين وحري�ة 
التعبير وانعدام العنف األسري والميزانيات 
والتطوي�ر  النافع�ة  والبيروقراطي�ة  الفاعل�ة 
وت�م  إل�خ.  الصح�ي،  والضم�ان  الريف�ي، 
تطبيق المؤش�ر على ال�دول اإلفريقية، وفي 
عام 2013 كانت تونس في المرتبة التاسعة، 
والمغرب 14«، ومصر 19«، والجزائر 25«، 
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وجيبوتي 30«، وجزر القمر 32«، وموريتانيا 
34«، وليبي�ا 38«، والصومال 52«. وجاءت 

الهندي في  بالمحي�ط  الموريش�يوس  ج�زر 
المرتبة األولى والصومال أخيرة، ولم يطبق 

المؤشر على السودان عامئذ. 

ً: ف�ك العقدة، وأيض�ًا نزل  َح�لَّ يُح�لُّ َح�الَّ
َيِحلُّ َح�الالً: كان حالالً  بالم�كان. / َح�لَّ 
ُة: الثوب،  �ُة: الطَّنجرة، والُحلَّ ُمباحًا. / الَحلَّ
والِحلَّ�ة: مدينة بالع�راق. / احتلَّ يحتلُّ فهو 
: ارتكب فعل االحت�الل، وال�ُمحَتلُّ  ُمْحَت�لٌّ
أيضًا الواقع تحت االحتالل، وعلى المحرر 

أن يضع الكلمة في سياق يوضحها.  

 . َح�ال يْحُل�و َح�اَلَوًة: كان ذا طعم ُس�كريٍّ
اٌت: س�كاكُر عل�ى أنواعها.  َحْل�َوى وَحَلِويَّ
اِش�ُن.  الرَّ وه�و  الَبْقش�يش،  / الُحْل�َواُن: 
: ما تتزين به المرأة  / الِحْلَيُة والجمع الُحِليُّ

من عقود وأساور.

َحَل�َب َيْحِل�ُب َحْلب�ًا: اس�َتَدرَّ لبن الش�اة أو 
َبُن.  ْرع، وهو اللَّ ه الضَّ الناقة. الَحلِيُب: ما َيِدرُّ
َب�ن قلنا »اللَّب�ن الحليب«  ف�إن اس�تعملنا اللَّ
َخش�ية انص�راف الذه�ن إلى اللَّب�ن المخثر 
المصارع�ة  / َحْلَب�ُة  ب�ادي.  الزَّ ى  المس�مَّ
والخي�ل والرقص جمعه�ا َحَلبات: المكان 

المخصص بنشاط محدد. 

َحَلَج يْحُلُج َحْلجًا: َخلَّص القطن من بِْزِره. 
ومصنع الحلج َمْحَلٌج والجمع َمَحالُج.

دائ�رة  به�ا م�ن  الخ�روج  َحْلَحَل�ُة األزم�ة: 
االستعصاء. 

حلزون. ال�َحَل�ُزون، بفتحتين: ُدوْيبٌَّة تعيش 
الوراث�ي:  والحل�زون  لولبي�ة.  صدف�ة  ف�ي 
الصف�ات  يحم�ل  ال�ذي  اللولب�يُّ  الش�كل 

الوراثية داخل الكروموسوم في الخلية.   

َحَلَف َيْحِلُف َحْلفًا: أْقَسَم. حلف األطلسي: 
]انظر في أطلس[ 

َحَل�َق َيْحِل�ُق َحْلق�ًا وِحالَق�ًة: َقصَّ الش�عر. 
ال�الم،  بس�كون  الَبرناَم�ج  م�ن  / الَحْلق�ُة 

والجمع َحَلقاٌت. 

ُحْلُق�وٌم: مج�رى الطع�ام ف�ي أقص�ى الفم. 
وابتدعوا حلوى من طحين وس�كر س�موها 
اَح�ة،  راَح�َة الُحْلُق�وم. ث�م س�ماها ق�وم الرَّ

وسماها آخرون الُحْلُقوم. 

َحَلَم يْحُل�ُم ُحْلمًا: رأى منامًا. / َحُلَم َيْحُلُم 
ِحْلم�ًا: كان ذا أن�اة وصف�ح. / بل�غ الصبيُّ 

الُحُلَم: بلغ رشده.

ح�ّم. ُح�مَّ األم�ر: ُقض�َي. / وُح�مَّ الرجل: 
اغتس�ل.   : / اس�َتَحمَّ �ى.  الُحمَّ أصابت�ه 
السياس�ة:  ف�ي  ق�ور  والصُّ / الَحَمائِ�ُم 
ضم�ن  )حتَّ�ى  والمتش�ددون،  المس�المون 
وصق�وٌر(.  حمائ�ُم  ثم�ة  الواح�د  الح�زب 
اِجِل: حمام الرسائل الذي يطلقه  / حماُم الزَّ
ُل بالحمام.  اِج�ُل وهو الش�خص الم�وكَّ الزَّ

/ ُحَمُم البركان: ما يقذفه. 
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حما. َحَم�ى َيْحِمي ِحَماَي�ًة: حفظ، )عليك 
فقط أن َتحِمَيُه من السيجارة األولى(. / َحِمَي 
َيْحَم�ى: اش�تدت حرارته، ونق�ول: َحِمَيِت 
المعرك�ة، وَحِم�َي الَوطِي�ُس. / المحام�ي: 
له أم�ام القاض�ي، )هو  الناط�ق بحج�ة موكِّ
محاٍم، وهم ُمحاُموَن، وَكلَّْمُت ال�ُمحاِمَي(. 
الزوج�ة،  َأْحم�اٌء: وال�د  / الَح�ُم وجمعه�ا 
)َحُم�وَك رج�ٌل طي�ب، وَحِمي مث�ُل أبي(، 
والحماُة وال�دة الزوجة، والجمع َحَمَواٌت، 
)َحَماُت�ك تحبُّ�ك(. / الِحْمَي�ُة، وفي القديم 
س�موها األَْزُم: االمتن�اع عن بع�ض الطعام 

لمرض أو لتخفيف الوزن، الريجيم. 

/ المس�اعي  ش�كر.  َحْم�دًا:  يْحَم�ُد  َحِم�َد 
الَحِميدة: وس�اطة جه�ة محايدة ال مصلحة 
له�ا. /  س�يف الدول�ة الَحْمدانِ�يُّ بس�كون 

الميم: أمير حلب وممدوح المتنبي.  

حم�ر. األحم�ر مؤنثه�ا حم�راء وجمعهم�ا 
ترس�مها  الت�ي  الُحْم�ر  )الخط�وط  ُحْم�ٌر، 
الحكوم�ة والمجتمع تجع�ل مهنة الصحافة 
ش�به مس�تحيلة(، )المل�ك ف�ي ه�ذا البل�د 
خ�طٌّ أحمُر، فهو ف�وق االنتقاد(. / الُحْمرُة: 
الكلم�ة العربية لل�روج، فحتى لو كان طالء 
الش�فاه غير أحمر فالُحمرة اسم عام، أليس 

معنى روج الفرنسية أحمر أيضًا؟ 

حمس. الَحَماسة: النشاط بلهفة. / َحَماس: 
منظم�ة  اإلس�المية،  المقاوم�ة  حرك�ة 
فلس�طينية. / َحْمْس: حركة مجتمع السلم، 

حزب جزائري. 

 ، الَقَطانِ�يِّ م�ن  ن�وع  �ُص:  الِحمَّ حم�ص. 
وج�اءت أيض�ًا بكس�ر المي�م. والمس�موع 

ُص.  اليوم الُحمُّ

َحُم�َض َيْحُم�ُض الطع�ام ُحُموَض�ًة: ص�ار 
ف�ي  والَحْم�ُض،  / الحاِم�ُض  حاِمض�ًا. 
الكيمياء: واحد من مجموعة مركبات تشترك 
، والجم�ع َأْحماٌض.  ف�ي بع�ض الخ�واصِّ
لْيم�وُن. الَحْمِضيَّ�اُت، بفتح  / الَحاِم�ُض: الَّ
الحاء: الليم�ون والبرتقال وعائلتهما، وهي 

في تونس الَقواِرص. 

َحَم�َل يحِمُل َحْماًل: رفع بين يديه. والمرأة 
َحاِم�ٌل أي حبلى، وهن َحَواِمُل. / الَحَماَلُة: 
َي�ُة يحمله�ا ق�وم ع�ن ابن عش�يرتهم أو  الدِّ
جاره�م ال�ذي أج�اروه، )َحَم�َل األَْخَط�ُل 
َحَماَل�ًة أثقلت�ه(. والَحاموَل�ُة، أو الَحمول�ُة: 
َيَة  العش�يرة، س�ميت كذلك ألنها تحمل الدِّ
ع�ن أيٍّ م�ن أفرادها. / الَحَم�ُل والُحْمالُن: 
عل�ى  قوَل�ه  تحِم�ل  / )ال  الض�أن.  صغي�ر 
وَحَمالٌت:  (. / َحْمَلٌة عسكرية  َمْحِمِل الِجدِّ
 . د حملة: أي َأَعدَّ وش�نَّ تجري�دة، نقول جرَّ
اإلع�الم  يمتن�ع  اإلعالميَّ�ة:  / الَحَم�الُت 
الرصين عن ش�نَّ الَحَمالت، ال يستثنى من 
ذل�ك إال ما كان ضد مكروه ال خالف عليه 
كالتدخي�ن، أو نص�رًة لمع�روف متفق عليه 
كاالهتمام بذوي اإلعاقة، والترويج لحقوق 
اإلنس�ان. فأم�ا الَحَمالُت ف�ي تأييد موقف 
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سياس�ي أو مناص�رة جماع�ة أو دول�ة فهي 
مما يربأ اإلعالم الرصين االحترافي بنفس�ه 
عن�ه. ف�إذا تضمنت تغطي�ُة حدٍث اإلش�ارَة 
إل�ى فظائع يرتكبه�ا جانب دون اآلخر فهذا 
يتم من باب نقل المعلومات كما هي ال من 
ن  ي، بعُد، أن يكوِّ باب ش�نِّ حمل�ة؛ وللمتلقِّ

لنفسه موقفًا.  
حنَّ يِحنُّ َحنِينًَا: اشتاق، وعطف. / الَحناُن: 
اللطف. / الُحنُوُّ ]تأتي في »حنا« بعد أسطر[ 

حنَّا لحيَتُه وَحنََّأها: صبغها بالِحنَّاء. 
ًا: َعَطَف. / َحنَى َيْحنِي َحنَْيًا:  َحنَا يْحنُو ُحنُوَّ

َثنى.  
َحنَِث يْحنَُث ِحنْثًا في يمينه: لم َيِف بها.   

الُحلق�وٌم  حي�ث  الحل�ق  أقص�ى  َحنَْج�َرٌة: 
واألوتار الصوتية. 

َحنَِق يْحنَُق َحنَقًا فهو حانٌِق: ُمغتاُظ. 
حنك. سياسيٌّ ُمَحنٌَّك: ذو ُحنَْكٍة ودهاء.

ُحوَران: منطقة تضم جنوب س�وريا وشمال 
ا  األردن وفيه�ا من المدن درع�ا وإربد. وأمَّ
ان فمدينة في جنوب تركيا على الحدود  َحرَّ
ا كانت مركز علم وأدب وفلسفة.   مع سوريَّ

حول. ]انظر حال[
. )الغرف�ة تْحِوي كل ما  َح�َوى َيْحِوي: ضمَّ
تحت�اج إلي�ه(، )الغرفة َتْحَت�ِوي على كل ما 

تحتاج إليه(. / ال�ُمْحَتَوَياُت: الِفْهِرُس. 

حّي. َيحَيا: يعيش، واس�م الش�خص يحيى. 
: الخج�ول بغير ضعف، وش�يمته  / الَحيِ�يُّ

الَحَياُء. اس�تحى يسَتِحي، واستحيا يسَتْحيِي 
جمعه�ا  الَحي�اُة    / َخِج�ل.  أي  بمعن�ًى، 
َحَيَواٌت، )عاش حياته طوالً وعرضًا فكأنها 
ِخيرة الَحيَّة:  َحَيَواٌت ال حي�اٌة واحدة(. / الذَّ
: َأْسِرْع  للمفارقة هي تلك التي ُتِميت. / َحيَّ

)َحيَّ على الصالة(.  

 : إنَّ بع�د »حي�ث« ُتكس�ر هم�زة  أ(  حي�ث. 
)نلوم�ك حيُث إنَّك كن�ت المناوب آنذاك(. 
ب( االس�م بعد »حيث« مبت�دٌأ مرفوع: )في 
اإلقلي�م الغرب�ي حي�ُث المعارضُة مس�يطرٌة 
ال مكات�ب للحزب الحاكم(، )وروس�يا من 
ج(  العال�م(.  ُأول�ى دول  ال�ِمس�احُة  حي�ُث 
يبالغ الصحفيون في استعمال »حيث« لتدل 
على السبب: »تراجعت سوق األسهم حيث 
ل�م تطبق الحكومة اإلج�راءات الموعودة«، 
واألفض�ل هنا اس�تعمال »إذ إن الحكومة..« 
أو »ألن الحكوم�ة..«. وحي�ث ف�ي األصل 
ولكنه�ا  ش�ئت(،  حي�ث  )ق�ف  للم�كان 
تس�تعمل ف�ي س�ياق بي�ان الس�بب، على أنَّ 
اإلكث�ار من إخراجه�ا عن أصلها يفضي إلى 
غات الحك�م،  كاك�ة. / الَحيثِيَّ�اُت: ُمَس�وِّ الرَّ
يقرأها القاض�ي قائاًل: وحيث إن كذا وكذا، 
وحيث.. إلخ، ثم ينطق بالحكم. والَحْيثِيَّاُت، 
خارَج المحكمة: التفاصيل. / وقالوا »فالٌن 
ذو َحْيثِيَّ�ة« أي أن�ه مهم، عب�ارة من عبارات 
اإلعالميي�ن ال تخل�و من تفاص�ح. نقول إن 

الرجل ذو مكانة، أو ذو منزلة.  
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الخاء

فف�ي  رقيق�ة،  أو  فْخم�ًة  الخ�اء  ُتنَط�ُق  خ. 
اس�م  ينطق�ون  الخلي�ج،  ومنطق�ة  الع�راق 
»خال�د« واللس�اُن يصنع تجويف�ًا في مؤخر 
الف�م، وهذه ه�ي الخاء القرآني�ة؛ وفي مدن 
الش�ام ومصر يرتفع اللسان ليِقلَّ التجويف، 
تتب�ع الخ�اُء  فتخ�رج الخ�اء رقيق�ة. وإنم�ا 
األَلَِف، فخالد العراقية َألُِفها مثُل َألِِف كلمة 
آه. وك�ي تتَمثََّل الخاَء العراقية قل آْه واضعًا 
خ�اًء مكاَن الهم�زة. وخير األمور الوس�ط. 
وَجْعُل الخاء َغْينًا موجود في مصر وغيرها، 
ولأَلخب�ار  »َأْغَض�ر«  لألخض�ر  يقول�ون 
»َأغبارًا«. يقول ابن سينا في رسالته »أسباب 
حدوث الحروف« إن الغين ليس فيها: »من 
قوة انحصار الهواء ما تجده الخاء، والحركة 
فيه�ا إلى ق�رار الرطوبة أميل منها إلى دفعها 
إل�ى خارج ألن الحركة فيه�ا أضعف، وهو 
أنه�ا ُتحِدُث في الرطوب�ة الحنكية كالغليان 
واالهت�زاز.« ال ش�ك في أن الغي�ن رغم ما 
تخيَّل�ه ابن س�ينا من »غليان« أيس�ر إخراجًا 
م�ن الخاء، فف�ي الخاء اهتزاز كثير، ألس�ت 
ترى أنك إذا أردت أن تُحكَّ س�قف حلقك 
قل�ت خ�خ ومَدْدَته�ا؟ لي�ت ش�عري كي�ف 

يُحكُّ اإلنجليزي سقف حلقه؟     

َخاَب َيِخي�ُب َخْيَبًة: أخفق، )جاءت النتيجة 

ُمَخيِّبًة لآلَمال(. 

َخ�اَر َيُخ�وُر ُخوارًا، والُخ�واُر صوت الثور. 
انكس�رت عزيمته.  ُخ�ُؤورًا:  يُخ�وُر  / َخ�اَر 
ووردت: الَخ�َوُر، أي الضع�ف م�ع الُجبن. 
يَّات متجبِّ�رًا، له  كان الوزي�ر محم�د ب�ن الزَّ
ف�ي التعذيب فن�ون، وكان يق�ول: »الرحمة 
ب،  َخ�َوٌر ف�ي الطبيع�ة«، فلم�ا ُحبِ�َس وُعذِّ
انه: ارحمني. فقال له الس�جان:  ق�ال لس�جَّ
»الرحمة َخَوٌر في الطبيعة«. / الِخياُر: بكسر 
الخ�اء، والجمع ِخياراٌت، )بقَي أماَمنا ِخَياٌر 
واحد(. / َخْيٌر بمعنَى »َأْخَيُر«: )الصالة َخْيٌر 
م�ن النوم(، )َخْيٌر ل�ك أن تقبل العرض من 

أن تنتظر ما ليس بمضمون(. 

َخاَض يُخوُض َخْوضًا: َعَبر الماء أو الوحل، 
)ال نريد الَخْوَض في هذه التفاصيل(.  

والَخيَّ�اُط:  ح�اَك.  ِخياَط�ًة:  َيِخي�ُط  َخ�اَط 
يصل�ح  ال  ال�َمِخي�ُط  والثَّ�ْوُب  الَحائ�ُك. 
َيِلَج  للطَّ�واف. / الِخي�اُط: اإِلب�رُة، ﴿حتَّ�ى 

الَجَمُل في َسمِّ الِخَياط﴾. 

َخ�اَف َيَخاُف َخْوفًا: )ه�ذا أمر َمُخوٌف( أي 
ثم�ة خوف من المضي في�ه، و)هو ُمِخيف( 
يبعث على الخوف. / )نتجنب الوقوف هنا 

ِخيَفَة دفع غرامة( أي َخشية. 
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. و)أنا إَِخاُل األمَر بخالف  خال. َيَخاُل: َيُظنُّ
ذل�ك(. / الخاُل، أخ�و األم، جمعه َأْخَواٌل؛ 
ِخياَلٌن.  والخاُل شاَمٌة على الجلد، والجمع 
/ الَخْي�ُل كلم�ة َتجمع كل حص�ان وفرس، 
وأم�ا األَْحِصن�ة فجم�ع للحص�ان الذي هو 
مقي�اس ق�وة مح�رك الس�يارة. / ال�ُمَخيَِّلُة، 
ُمَخيِّالٌت:  دة، والجم�ع  الياء المش�دَّ بكس�ر 
ب  ق�درة اإلنس�ان عل�ى تركي�ب ما ل�م يركَّ
بع�د. / ال�َمِخيَلُة والجم�ع َمَخايُِل: العالمة 
المبكرة، )بدت عليه َمَخاِيُل النَّجاَبِة طفاًل(.  

خام. الَخْيَمُة جمعها ِخياٌم وِخَيٌم وَخْيماٌت: 
الِخَباُء. / والموادُّ الَخاُم، والخاماُت: المواُد 

لِيَّة قبل تصنيعها.    األوَّ

َخاَن َيُخوُن ِخَياَنًة: َغَدر. 

وخصوص�ًا  َه�ْروَل،  َخَبب�ًا:  َيُخ�بُّ  َخ�بَّ 
 : ، والَخبُّ الحصان. / َخبَّ َيُخبُّ ِخبًَّا: َغشَّ

ال�ُمخادُع.

َخَب�ا َيْخُب�و َخْبَوًا: قلَّ ش�عاعه. خبا البركان: 
َخَمَد. / َخَباَيا وَخَفايا، المفرد َخبِيَئٌة وَخِفيٌَّة، 
)ما أكثر الخبايا والخفايا في عالم السياسة(. 

/ الِخباُء: الخيمة، وجمعها َأْخبَِيٌة. 

َخُب�َث يْخُب�ُث ُخْبث�ًا: ص�ار َخبِيث�ًا مخادعًا. 
/ الَخَبُث: الش�وائب ُتكَش�ُط م�ن على وجِه 

المعِدن المصهور. 

َخبَِر يْخُبُر ُخْبرًا: كش�ف بالفحص، )َخبِْرناه 
لبِنَة األس�اس  وعرفن�ا حقيقت�ه(. / الَخَبُر: الَّ

بعضه�م:  َف�ه  عرَّ اإلخب�اري.  اإلع�الم  ف�ي 
�ا إِخفاَءها،  »الخب�ُر معلوم�ٌة تح�اول جهٌة مَّ
وكل م�ا عدا ذلك دعاي�ة«. وعليه فالمؤتمر 
ف�ي  ي�دور  م�ا  ولك�نَّ  خب�رًا،  لي�س  نفس�ه 
كواليس�ه هو الخب�ر. ولعل في ه�ذا مفتاحًا 
الرس�مي واإلع�الم  بي�ن اإلع�الم  للف�ارق 
مع�ارف  وِخْب�راٌت:  / ِخْب�َرٌة  االحتراف�ي. 
مكتس�بة من العمل. / الَخبِي�ر: ضيف على 
يقدم أخبارًا ومعلومات  الوس�يلة اإلعالمية 
للوس�يلة  مراس�اًل  يك�ون  ق�د  وتحلي�الت، 
نفس�ها، أو صحفي�ًا زمي�اًل، أو موظف�ًا ف�ي 
هيئة، أو أكاديميًا. وهو يختلف عن الضيف 
السياسي في أنه ليس طرفًا في الحدث، لذا 
يه. ]انظر التحدي إعالميًا في  ال يج�وز تحدِّ
»ح�دا«[ والَخبير األجنبي: ش�خص ترس�له 
دولته لتس�ترجع م�ا بذلت من معونة للدولة 
الفقيرة. / ال�ُمْخَتَبُر: مكان إجراء التجاِرب. 

ى َمْخبرًا وَمْعَماًل أيضًا.       يسمَّ

َخَب�َز َيْخبِ�ُز َخْب�زًا: أنض�ج العجي�ن بالن�ار. 
َمْخبِ�ٌز، بكس�ر الب�اء، وَمَخابُِز: م�كان صنع 
ُتْطَب�خ.  ُخْض�ر  أوراٌق  / الُخبَّ�اُز:  الخب�ز. 

َيت الُخبَّازى، والُخبَّْيزة.   وُسمِّ

ويخبُِط  َخَب�َط يْخبُِط َخْبط�ًا: ضرب بش�دة. 
َخْبَط َعْش�َواء: يمشي على غير هدى كالناقة 
العش�واء الت�ي ال تبص�ر جي�دًا ف�ي اللي�ل، 
وبه�ا ش�بَّه زهي�ٌر الم�وت، )رأْي�ُت المناي�ا 
َخْبَط عش�واَء من ُتِصْب.. ُتِمْتُه وَمن ُتْخطِْئ 
�ْر فَيْهَرِم(. / الَخْبَطة الصحفية، والجمع  ُيَعمَّ



109

ْبق ال  ْبُق الصحفي. ونقول السَّ السَّ َخَبطات: 
ْرب«.        »الخبطة« وال »الضَّ

خبل. الَخَباُل: الهالك، واختالل العقل. 

َخَتَل َيْختُِل: َخدَع.  

/ َخاتِ�ٌم  وأنه�ى.  َأَت�مَّ  َخْتم�ًا:  يْختِ�ُم  َخَت�َم 
وَخواتِ�ُم: والخاتِ�ُم ما له َفصٌّ أو َبْس�طٌة من 
معِدنه، فقد كانوا ينقشون على بسطته عبارًة 
ويختِم�ون به بدل التوقيع؛ وما ال َفصَّ فيه: 
ُدْبلٌة أو َفْتَخٌة. / ﴿ما كان محمٌد أبا أحد من 
رجالكم َولكْن رسوَل الله وَخاَتَم النَّبيين﴾، 
بفت�ح التاء، وقرأ ورش بكس�رها. /  الَخْتُم: 
)هذه الوثيقة عليها َخْتٌم وتوقيع(. / )قرأُت 
ق�راءة  أتمم�ت  أي  رمض�ان(،  ف�ي  َخْتَم�ًة 

القرآن.   

َخَت�َن يْختِ�ُن َخْتن�ًا وِخَتان�ًا، وَخَت�َن الطبيب 
الن�اس  ُقْلَفتِ�ه. ويق�ول  : أخ�َذ م�ن  بِ�يَّ الصَّ
وزوج  الزوج�ة،  قري�ب  / الَخَت�ُن  �ره.  َطهَّ

ْهُر.  االبنة، أي الصِّ

َخِج�َل يْخَجُل َخَجاًل: اس�تحى. فهو َخِجٌل 
وَخْج�الُن أو َخْج�الٌن، والمؤن�ث َخْجل�ى 

وَخْجالَنٌة. والجمع للجنسين َخَجاَلى. 

. / األُْخ�ُدود: الَخنَْدُق.  ًا: َش�قَّ َخدَّ يُخدَّ َخدَّ
ه عليه إذ ينام.  ُة: ما يضع المرء َخدَّ / ال�ِمَخدَّ

واس�ترخى،  فت�ر  َخ�َدرًا:  يْخ�َدُر  َخ�ِدَر 
وَخ�ِدَرت ِرْجُله احتبس عنه�ا الدم فنَِمَلْت. 

دة:  المش�دَّ ال�دال  بكس�ر  َراُت،  / ال�ُمَخ�دِّ
األفيون والحشيش وما إليهما. 

)المس�مار   ، َح�زَّ َخْدش�ًا:  يْخ�ِدُش  َخ�َدَش 
يخ�ِدش الجل�د، والكلم�ة النابي�ة تخ�ِدش 

الحياء(. 

. الُخْدعُة:  َخَدَع يْخَدُع َخْدعًا وَخِديَعًة: غشَّ
/ ال�َمْخ�َدُع:  ُخْدع�ًة(.  )الح�رب  الحيل�ة، 

مكان النوم.

َيْخِدُم وَيْخ�ُدُم ِخْدَمًة: أعاَن. / الخاِدُم  َخَدَم 
للذك�ر واألنث�ى. ولألنث�ى الخاِدَم�ُة أيض�ًا، 
اَم�ة« لمن تعمل  وَنَب�َذ األح�راُر كلمة »الَخدَّ
اٌم الي�وم( أي  ف�ي البي�ت بأج�ر. / )أن�ا َخ�دَّ
عن�دي دواٌم. / ال�ُمْس�َتْخَدم: كلم�ة تصل�ح 
للعام�ل وللموظف، وفي مؤسس�ات كثيرة 
يس�تخدمون كلم�ة )العاملين( ف�ي الجمع، 
ف�إذا أفردوا »فالعامل« هو ذو الياقة الزرقاء، 
البيض�اء. / الِخْدَمُة  الياقة  و»الموظ�ف« ذو 
ِخْدَم�اٌت، بكس�ر الخ�اء وس�كون  جمعه�ا 
تق�ول  أالَّ  الس�لوك  آداب  / م�ن  ال�دال. 
ألَحِدِه�م: »أريُد من�ك ِخْدَمًة صغيرة« حتى 
ل�و كان م�ا تطلبه مكالمة محلي�ة من هاتفه، 
ب�ل قْل: )أري�د منك ِخْدَمًة كبي�رة(، تعظيمًا 
ألثرها عندك. قيل قصد رجل األمير، وقال: 
أريد أن ُتْس�ِدَي إِليَّ معروفًا صغيرًا، فقاطعه 

األمير: إذن، فاطلب له رجاًل صغيرًا. 

ِخِديِوي: لقٌب كان إس�ماعيل باش�ا أول من 
ناله بمصر من الس�لطان العثماني. فال نقول 
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عن َس�َلِفه صاحب القناة إال »س�عيد باشا«. 
األص�ل  بحس�ب  َرْس�ُمها  ك�ذا  / الِخِدي�ِو: 

الفارسي. »عن آدي شير«. 

َخ�َذَل يْخ�ُذُل صاحب�ه ِخْذالن�ًا: َتَخلَّى عن 
نصرت�ه. الِخ�ْذالُن: التََّخلِّ�ي، )َخَذَلني أخي 
وأن�ا ف�ي أم�سِّ الحاج�ة إلي�ه(، والخذالن: 
س�نا ل�ه ووظَّْفناه لكنَّه  تخييب األمل، )تحمَّ
�ل،  والتَّنَصُّ التََّملُّ�ُص  / التََّخ�اُذل:  َخَذَلن�ا(. 
)ب�دأوا المش�روع مع�ًا، ومع أول انتكاس�ة 
أخ�ذوا بالتََّخ�اُذل( أي ب�دأ بعضه�م يخذل 
بعض�ًا. فالتخ�اذل – بصيغ�ة التَّفاُعل – يتم 
بي�ن أكث�ر من ش�خص، وال يتخ�اذل المرء 
وحَده مثلما ال يتساءل وحَده. وقد درج في 
كالم الناس قول الش�خص: »أنا أتس�اَءُل«، 
ف�إن أردنا صفاء اللغة فهذا القول خطأ، غير 
أننا نتساهل، ونعتبر أن الشخص »المتسائل« 
راح يسأل نفسه ونفسه تجيبه. وعلى هذا ال 
أقول: »أريد أن أتش�ارك معكم« بل )أشترك 
معكم(، وال نقول هو متخاذل، بل خاِذل.   

 . وَذلَّ َضُع�َف  َخ�َذًى:  َيْخ�َذى  َخ�ِذَي 
، )كان ينتقُد الضابط،  اسَتْخَذى: َخَضَع وَذلَّ

ثم اسَتْخَذى مع أول تنبيه(. 

َخ�رَّ َيِخ�رُّ َخِري�رًا، والخري�ر: ص�وت الماء 
س�قط سقوطًا،  وَخرَّ َيِخرُّ ُخُرورًا:  الجاري. 
)خ�رَّ َمْغِش�يًَّا عليه، وَخرَّ على ركبتيه ش�كرًا 

لله(.

َخِرَب يْخَرُب َخَرابًا فهو َخِرٌب: َتِلَف، )حلَّ 

الَخَراُب بَأَرَجاَن فهي اليوم ِخْرَبٌة فكأنها غيُر 
الت�ي ش�هدت لق�اء المتنب�ي باب�ن العميد(. 
/ َخ�راٌب َيَباب: خ�راب كبير. ]انظر اإلتباع 
ف�ي »تب�ع«[ / نق�ول )ال�ِمْصَع�ُد َتالٌِف(، ال 
خربان وال خسران وال بايظ. / قال أعرابي: 
)هذا ُجْحُر َض�بٍّ َخِرٍب( وجرَّ كلمة َخِرٍب 
ه�ا الرفع. فقال  م�ع أنها صفة للجحر، وحقُّ
ها »عل�ى المجاورة«، أي  النَّْحِويُّ�ون إنه َجرَّ

ألنها جاورت كلمة مجرورة.

َخْرَبَش ُيَخْربُِش َخْرَبَش�ًة: َأجرى القلم على 
الورقة عابثًا بَشَخابِيَط، )كثيٌر مما تجده على 
الفيس�بوك من الخواطر مجرد َخْرَبَش�ات(. 
عر التي كان يسكنها  / الَخَرابِيش: بيوت الشَّ

الغجر في األردن. 

َخْرَب�َط ُيَخْربِ�ُط َخْرَبَط�ًة: أخط�َأ عن َس�ْهٍو، 
َخَل�َط في كالمه. نقول )م�ا هذا التَّْخِليُط؟( 
والتخلي�ط فصح�ى، وتبقى الخربط�ة عاميًَّة 

إلى أن تدخل في أدب راٍق فيرفَعها. 

 . َخْرتِيٌت: وحيد القرن، الَكْرَكَدنُّ

َج:  َخَرَج يْخُرُج ُخُروجًا: عكس دخل. َتَخرَّ
َج ف�ي الجامعة، أو  ب، )َتَخ�رَّ َتَعلَّ�َم وَت�َدرَّ
�ٌل ُمِمدٌّ أي فيه  اٌج: ُدمَّ تخ�رج منه�ا(. / ُخرَّ
ة.  ٌة أي قْي�ٌح، ومثلها الُخَراُج بغير ش�دَّ ِم�دَّ
/ َمَخ�اِرُج الحروف: أماك�ن خروجها من 
الصدر والحلق والفم واألنف. ومن شغل 
�ب مخ�ارج الناس ف�ي العراق  نفس�ه بتعقُّ
تنط�ق  ب�الد  م�ن  بينهم�ا  وم�ا  وموريتاني�ا 
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بالعربي�ة، كم�ا نصنع، وجد مج�ال القول 
عل�ى:  الح�رف  ص�وت  يعتم�د  س�عة.  ذا 
الم�كان الذي يالمس فيه اللس�ان الحلق، 
ووض�ع الش�فتين م�ع األس�نان واللس�ان، 
اللس�ان داخل  ال�ذي يصنع�ه  والتجوي�ف 
الف�م، وم�كان خ�روج الهواء م�ن الفم أو 
األنف أو كليهما، وإغالق القصبة الهوائية 
كما في الهمزة )أال ترى اإلنجليزي يتعب 
ف�ي كلم�ة بئ�ر؟ فه�و تع�ود عل�ى إغ�الق 
القصب�ة ف�ي بداي�ة الكلم�ة لك�ن ليس في 
وس�طها، وم�ن أمَي�ز م�ا تتمي�ز ب�ه لهج�ة 
ش�رق لن�دن »الُكْكني« أنَّ فيه�ا الكثير من 
إغ�الق القصبة ف�ي منتصف الكلمة خالفًا 
لمعظ�م لهجات بالد اإلنجلي�ز(. ولقدماء 
الح�روف  مخ�ارج  دراس�ة  ف�ي  الع�رب 
الموض�وع  أش�بعوا  فق�د  الس�بق،  قص�ب 
بحث�ًا قب�ل غيرهم من األم�م لخدمة تالوة 
القرآن الكري�م. / ال�ُمْخِرج: تتدرج أهمية 
المخرج من الجريدة إلى السينما صعودًا، 
فهو في الجريدة يس�تخدم قوالب محددة، 
ويقتصر ش�غله على الش�كل، وفي الراديو 
يوظِّ�ُف الموس�يقى والمؤث�رات الصوتية، 
وف�ي التلفزة يس�تعمل الديك�ور واإلضاءة 
وكل م�ا ف�ي الص�ورة من عناص�ر. أما في 
الفلم الس�ينمائي والوثائقي فالمخرج قائد 
العمل. / نس�خة المخرج: نس�خة متأخرة 
م�ن الِفل�م الس�ينمائي تض�م مش�اهد كان 
المخ�رج اْضُط�رَّ في النس�خة الجماهيرية 
إلى حذفها لحساسيتها، وتخلو من مشاهَد 

اْضُط�رَّ إلى إضافتها ألن المنتج رأى شباك 
التذاكر بحاجة إليها. 

َخَرَز َيْخُرُز َخْرزًا: ثقب الجلد بال�ِمْخَرز.

َخ�ِرَس يْخ�َرُس َخَرس�ًا فه�و َأْخ�َرُس وهي 
ونس�تعمل  األبك�م،  األخ�رس:  َخْرس�اُء. 
اإلع�الم.  ف�ي  األخ�رس  ال  األبك�م 
/ الَخَرَسانة: الخلطة األَسَمنتية، فإن دخلتها 

قضباُن الحديد فهي الَخَرَسانة المسلََّحة.

ُيْدع�ى  ُخْرُش�وٌف: نب�ات ش�وكي، ه�و م�ا 
األرضي–شوكي. ]انظر تحت »أرض«[  

َل.  يْخ�ُرُص َخْرص�ًا: ك�َذَب وتَق�وَّ َخ�َرَص 
َص: افترى.  َتَخرَّ

أو  المع�ِدن،  َق�صَّ  َخْرط�ًا:  يْخ�ُرُط  َخ�َرَط 
الَخَش�ب، عل�ى هيئٍة معينة. وما يس�قط من 
اط َمْخَرَط�ٌة.  ُفَتاتِ�ِه ُخراَط�ٌة، وَمْش�َغل الَخ�رَّ
الِخراَط�ُة. / )انَخَرَط في الس�لك  والِحْرف�ة 
ف�ي  و)انَخ�َرَط  في�ه،  عم�ل  الدبلوماس�ي( 
الب�كاء( استرس�ل في�ه. ]انظ�ر أْجه�ش في 
جه�ش[ / الَخِريَط�ُة والَخاِرَط�ُة، مترادفان: 

الرسم الجغرافي. 

ُخْرُطوٌم َخراطِيُم: أنبوب مطاطيٌّ للماء. وال 
نق�ول البربي�ج وال البربي�ش. / والُخرُطوُم: 

أنف الفيل. 

خرع. براءة االختراع: صك بنسبة االختراع 
إلى صاحبه. 
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َخ�ِرَف َيْخَرُف َخَرف�ًا: اختلط عقله من ِكَبر. 
/ الُخراف�ة: الحكاي�ة الخيالية. قال صاحب 
»ثم�ار القل�وب« إن »ُخَراَف�َة« رجل من بني 
ُث بأحاديث  ُعْذَرَة عاد بعد غيبة، وأخذ يحدِّ
الجن. فصاروا كلما سمعوا كالمًا ال أساس 
ل�ه قالوا: هذا َحِديُث ُخرافَة. ثم نزعوا عنها 
/ َخ�ُروٌف  ُخراف�ٌة.  ه�ي  فقال�وا:  الَعَلميَّ�ة 
وِخ�راٌف وِخْرف�اٌن: ذك�ر النعج�ة. ]وانظ�ر 

تحت »تمساح« تلَق لها معنًى ثانيًا[ 

/ االْختِ�راق:  َثَق�َب.  َخْرق�ًا:  يْخ�ُرُق  َخ�َرَق 
م مفاِجٌئ في المفاوضات؛ كلمة منقولة  تقدُّ

ومفيدة.

َخَرَم يْخُرُم َخْرَمًا: ثقب. / التَّْخِريم: س�لوك 
الشوارع الفرعية بالسيارة في المدن المكتظة 

فِرارًا من االزدحام وإشارات المرور. 

ِخْرَوٌع: زيت كريه الطعم ُيْسَتَطبُّ به.

خزا. َخِزَي َيْخَزى ِخْزيًا فهو َخْزياُن وَخْزياٌن: 
. / )َأْخَزان�ي ول�دي أم�ام الضيوف( أي  ذلَّ

فضحني. / الِخْزُي: المهانة. 

َخَزَع َيْخَزُع َخْزعًا: قطع. خزع اللحم: قطعه. 
والِخْزعُة: ُنْتَفٌة من نس�يج في الجس�م ُتْؤَخُذ 
ُخَزْعبِ�اَلٌت:  / ُخَزْعبَِل�ٌة  الطب�ي.  للفح�ص 
أحادي�ُث خفيفة للس�مر، وأقواٌل ال أس�اس 

لها، )دع عنك هذه الخزعبالت(. 

َخ�َزَق َيْخ�ِزُق َخْزقًا: َثَق�َب. / التَّْخزيق، في 
نواٍح من بالد الش�ام: التَّمزيق. / الَخاُزوُق: 

عم�ود منصوب ُيرَب�ُط إليه من ُي�راُد إِْحَراُقه 
حيًَّا.  

اي، َخْزن�ًا: حفظ.  َخ�َزَن يْخ�ُزُن، بض�مِّ ال�زَّ
/ الِخَزان�ُة، بكس�ر الخ�اء للثي�اب؛ والَخْزَنُة 
للم�ال. / َخ�اِزُن جهنَّ�َم مالِ�ٌك، وَخَزَنُته�ا: 
م�ن  عش�َر  تس�عَة  وه�م  عليه�ا،  القائم�ون 
ف�ي  حِفظه�ا  الوثيق�ة:  َن  / َخ�زَّ المالئك�ة. 

الحاسوب. 

نق�ص.  �ًة:  ِخسَّ وَيِخ�سُّ   ، َيُخ�سُّ خ�سَّ 
والم�روءة.  الُخُل�ق  ناق�ص  / الَخِس�يُس: 

/ التَّخسيس: إنقاص وزن الجسم. 

خس�أ. َخِسَئ َيْخَس�ُأ فهو خاِس�ٌئ: أي ذليل 
وضعيف. 

َخِس�َر يْخَسُر َخَس�اَرًة فهو خاِسٌر وَخْسراٌن، 
والمؤن�ث َخْس�رانٌة: َفَق�َد. / َأْخَس�َر البائ�ُع 
المي�زاَن: أنقَص في الوزن. / يا َلْلَخَس�ارة! 

ر. عبارة تحسُّ

َر. / والُخُسوف:  َخَس�َف َيْخِسُف َخْسفًا: َدمَّ
اختباء القمر في ظلِّ األرض. نقول: ُخِسَف 

القمُر.

والَخش�يُة  َخْش�َيًة،  يْخَش�ى  َخِش�َي  خش�ا. 
�ب وخاف. / نقول في  مفتوحة الخاء: تحسَّ
األخبار: )ُيْخَشى أن يكون ألُف شخص قد 
الَق�ْوا حتفه�م في الزل�زال(، ونفضلها على 
م س�امٌع أننا مستبش�رون  ُع« كيال يتَوهَّ »ُيَتَوقَّ
به�ذا الرْق�م. عل�ى أنن�ا ال نق�ول: »نخش�ى 
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أن�ه ُتُوفِّ�َي صباح الي�وم الكات�ب المعروف 
ُع لما سيأتي وليست  فالن..«، فالخش�ية َتَوقُّ
أس�فًا عل�ى ما ف�ات، فنق�ول: )نأس�ف لنبأ 
)ن�واب  َخُش�وا:  / خِش�َي  ف�الن..(.  وف�اة 
َخُش�وا فِق�دان مقاعدهم،  الحزب الليبرالي 
فيخَش�ْون  الحاك�م  الح�زب  ن�واب  وأم�ا 
االنتخاب�ات المبك�رة(: »خُش�وا« ال تأخ�ذ 
س�كونًا على الواو بل هي مضمومة الش�ين 
والواو، والس�بب أن مفردها »خشَي« ينتهي 
بياء. وأما »يخَشْون« فمختلفة إذ إنَّ مفردها 

»يخشى« ينتهي بألف.  

ُته التي ُيَمثَُّل  خش�ب. خشبة المس�رح: ِمنَصَّ
ْكُح في تونس. عليها، وهي الرُّ

الَحْمِضيَّ�اِت  م�ن  الَخْش�َخاُش  خش�خش. 
. / والَخْش�َخاُش نبات  كالبرتق�ال، وه�و ُمزٌّ

آخر ُيستخرج منه األَْفُيون. 

خش�ر. ُخَش�اَرُة المائ�دة: بقاي�ا الطع�ام بعد 
الفراغ من األكل. 

َخَشَع يْخَشُع ُخُشوَعًا: استكاَن وهدأ.

خشف. الِخْش�ُف: ولد الظبية. / الُخَشاُف: 
سلطة الفواكه المجففة. 

َخُش�َن يْخُشُن ُخُشوَنًة، واْخَشْوَشَن أي صار 
َخِشنًَا غير أملس.

الش�مِّ  آل�ة  والَخياش�يم:  الَخْيُش�وم  خش�م. 
وخياش�يم الس�مكة: عضو  داخ�َل األن�ف. 

امتصاص األكس�جين الذائب في الماء عند 
رأس�ها. / األَْخَش�ُم: من ال يكاد يَشمُّ شيئًا. 

وقال الناس لألنف الَخْشم. 

ه  . َخصَّ َخ�صَّ يُخ�صُّ ُخُصوص�ًا: ضدَّ َع�مَّ
ه بعطفه(. / الطبيب  بش�يء: َأْفَرَده به، )خصَّ
ائ�يُّ  واألَِخصَّ �ُص،  وال�ُمَتَخصِّ  ، ال�ُمْخَت�صُّ
الَخِصيَصُة،  الَخصائِص:  مترادفات. / مفرد 
وقلَّ اس�تعمال المف�رد. / الخْصَخَصة: بيع 
المؤسس�ات الحكومي�ة للقط�اع الخ�اص، 
وعكس�ها التأمي�م: أي جع�ل الش�ركة ِمْلكًا 
�ة. وقيل أيضًا الَخْوَصَصُة. وكان يمكن  لأُلمَّ
المحرج�ة  الص�ادات  ه�ذه  م�ن  التخل�ص 
بكلمة »التعميم« التي توازي كلمة »التأميم« 
النقم�ة  النعم�ة  ت�وازي  مثلم�ا  ه�ا  وتضادُّ
وتضاده�ا، عل�ى أنه�م ف�ي تون�س يقولون 
التَّْفِوي�ت. / االس�م بعد خاص�ًة وخصوصًا 
منص�وب: )يحت�اج الجميع، وخاص�ًة كباَر 
الس�ن، إل�ى أطعمة تحتوي عل�ى الكلس(، 
).. وخصوص�ًا كباَر الس�ن(، فكأنك قلت: 
»أُخصُّ كباَر السن«. ]راجع الموقِّعين أدناه 

في دنا[

َن�َزَع  ِخَص�اًء:  َيْخِص�ي  َخَص�ى  خص�ا. 
الُخْصَيَتْين، والمفرد ُخْصَيٌة والجمع ُخَصًى، 

فالرجل بعدئٍذ َخِصيٌّ والجمع ِخْصياٌن.

إِْخصاب�ًا،  ُيْخِص�ُب  َأْخَص�َب  خص�ب. 
وَأْخَصَبِت األرض صارت ِخْصَبًة، وَأْخَصَب 
الناس تبحبح عيشهم. / الِخْصُب لألرض، 
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والُخُصوَبة لأَلرض وللمرأة: )خصوبُة هذه 
األرض س�ببها الت�راب البركان�ي، ومع�دل 
خصوب�ة الم�رأة في اليم�ن 5,5 طفاًل، وفي 
األردن 3,13 طف�اًل، أي مع�دل م�ا تنج�ب 
المرأة في عمره�ا(. / اإِلْخَصاب للبويضة، 
/ َتْخِصي�ب  لليوراني�وم.  والتخصي�ب 
اليوراني�وم: زي�ادة نس�بة النظي�ر »يوراني�وم 
التخصي�ب  فف�ي  العيِّن�ة.  ضم�ن   »235

المنخف�ض لألغ�راض الس�لمية تبلغ نس�بة 
ه�ذا النظي�ر بين ثالث�ة وأربع�ة بالمئة، وفي 
ِء لصنع قنبلة  ِب المَه�يَّ اليوراني�وم ال�ُمَخصَّ
نووية تصل النس�بة إلى تسعين بالمئة. وبعد 
التخصي�ب تتخلَُّف كميات كبيرة من النظير 
»يوراني�وم 238« وهو ُمِش�عٌّ لك�ن بقدر أقل 
بكثي�ر م�ن اليوراني�وم المخصب، ويس�مى 
»اليوراني�وم ال�ُمنَْضب« وتصن�ع منه قنابل، 
واس�تخدمت قنابله في أفغانس�تان والعراق 

بحسب تأكيدات مصادر طبية دولية. 

خص�ر. »اخَتِصْر لو س�محت« عبارة يضطر 
س اضط�رارًا، ويرددها  إليه�ا المذيع المتمرِّ

كثيرًا المذيع المبتِدئ. 

َخَص�َف يْخِص�ُف النع�ل: َألَص�َق ب�ه طبق�ًة 
أخ�رى، ﴿وَطِفقا يخِصَفاِن عليِهما من ورق 

الجنة﴾، أي يلصقان. 

اإلنس�ان،  ف�ي  الُخُل�ُق  الَخْصَل�ُة:  خص�ل. 
والجم�ع ِخص�ال. / الُخْصَل�ُة: الج�زء م�ن 

شعر الرأس، والجمع ُخُصاَلت. 

َخَص�َم يْخِص�ُم َخْصم�ًا من الس�عر: َحَس�َم 
المصالح،  اصطراع  / الُخُصوَم�ُة:  وَأْنقَص. 

واالْختَِصام: الذهاب إلى القاضي.

)ُخ�ضَّ  الم�اء،  َرجَّ  �ًا:  َخضَّ يُخ�ضُّ  َخ�ضَّ 
الزجاجة قبل االستعمال(. 

ل�وَن  غيَّ�َر  ِخَضاب�ًا:  يْخِض�ُب  َخَض�َب 
الش�عر. فإذا كان ش�عره هو فق�د اْخَتَضَب. 
/ الِخَض�اب: ِصبغة الش�عر أو اليدين، إلخ. 

َبًا بدمائه: ملطَّخًا.  / َخرَّ ُمَخضَّ

والَخْض�َراواُت  والُخَض�اُر  الُخَضُر  خض�ر. 
بمعن�ًى. / الِخْض�ُر: نب�ي عند المس�يحيين، 
وصاحب موس�ى عن�د المس�لمين. وَيعَتِقُد 
ُف في األرض،  بعضهم أن�ه حيٌّ أبدًا، وُيَطوِّ

نة على غير ذلك.  ومعظم أهل السُّ

ال�ُمَخْض�َرم: م�ن أدرك عهدي�ن،  خض�رم. 
وخصوص�ًا الجاهليَة واإلس�الم، أو العصَر 
الذي  / والمخض�رم:   . والعباس�يَّ األُم�ويَّ 
مجال�ه،  ف�ي  طويل�ة  س�نين  علي�ه  مض�ت 

)سياسي مخضرم(.   

َخَض�َع يْخَض�ُع ُخُضوع�ًا: انق�اَد. وال نقول 
األم�ر  / إِْخَض�اُع  �م.  َهشَّ فمعناه�ا  رض�خ 

للمناقشة: طْرُحُه على بساط الفحص. 

: أي  َخِض�َل َيْخَض�ُل. والمس�تعمل اخَضلَّ
َبَلاًل خفيفًا.   اْبَتلَّ 

ا  َخَض�َم يْخِض�ُم َخْضم�ًا: َمَض�َغ بق�وة. وأمَّ
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َقَض�َم فأَخ�َذ بأطراف أس�نانه. / ف�ي ِخَضمِّ 
األحداث: وْسط تالُطمها. 

خ�طَّ يُخ�طُّ َخطَّ�ًا: كت�ب، )خ�طَّ رس�الًة(. 
/ ُخطٌَّة وُخَطٌط: تدبير.

َخَطا َيْخُطو َخْطَوًا: مش�ى. َخْطَوٌة َخَطَواٌت، 
وُخْط�َوٌة ُخُط�واٌت وُخَطى: م�ا بين القدمين 
َخْط�َوة:  الَخْط�َوة  / سياس�ة  المش�ي.  ف�ي 
َبعه هنري كيس�نجر  أس�لوب لحل الن�زاع اتَّ
وزي�ر الخارجية األميركي في أعقاب حرب 
وِكيَّة قام بها  أكتوب�ر 73، وذلك بجوالت مكُّ

في الشرق العربي.

خطأ. َخطَِئ َيْخَطُأ َخَطًأ وِخْطًأ: اقترف ذنبًا. 
خاطٌِئ: مقت�رف الَخطِيَئِة وجمُعها َخطيئاٌت 
وَخَطايا. / َأْخَطَأ ُيْخطُِئ: َغِلَط، فهو ُمْخطٌِئ. 
/ نق�ول: )الكلم�ة الخط�ُأ( ال الخاطئ�ة وال 
المخطئ�ة، فه�ذا م�ن ب�اب وص�ف الكلمة 

بمادتها.

َخَطَب َيْخُطُب: ألقى كلمة، وهي الُخْطَبُة في 
المسجد، والِخَطاُب في السياسة. / وَخَطَب 
يْخُط�ُب فتاًة، فه�ذه ِخْطَب�ٌة. / الَخَطاَبُة: فن 
الحدي�ث إلى َجْمع من الن�اس، والُخُطوَبُة: 
يأت�ي  لم�ا  ضمان�ًة  وليس�ت  جميل�ة،  فت�رة 
بعده�ا. / الِخَط�اُب ف�ي الفك�ر االجتماعي 
والسياس�ي: مجموع المف�ردات والتراكيب 
المستخدمة للتعبير عن فكر معين. فصاحب 
الخطاب السلفي يستخدم كلمات وتراكيب 
معين�ة يعرف القارئ منه�ا اتجاهه الفكري؛ 

يخَف�ى  ال  الليبرال�ي  الخط�اب  وصاح�ب 
اتجاه�ه م�ن كلم�اٍت وتراكي�َب يس�تعملها 
وتش�ي بطبيع�ة اتجاه�ه. قد ُي�راد بالِخطاب 
الخط�اب  »تجدي�د  فعب�ارة  نفس�ه،  الفك�ر 
العروب�ي« قد تعني إضافة عناصر إلى الفكر 
القومي العربي وحذف عناصر، مما قد يبلغ 
مبل�غ تغيي�ر طبيعة الفكر نفس�ه. الكلمة ابنة 
ه�ا أحيان�ًا. و»الخطاب« كالم،  الفك�رة، وأمُّ

لكنه فِْكٌر أيضًا.

َخَط�َر يْخُطُر ببالي ش�يٌء: َمرَّ َيُمرُّ بخاطري. 
ُع  / َخَطَر َيْخطُِر: تبخَتَر. / الَخطُِر: الذي ُيَتوقَّ
من�ه األَذى. فه�و َمْص�َدُر َخَط�ٍر. / الَخطِيُر: 
العظي�م األث�ر، )هذا أم�ر خطي�ر(، )عندي 
َأْخَط�اٌر،  جمعه�ا  / َخَط�ٌر  خطي�رة(.  خط�ة 
وال�َمَخاطِ�ر تش�بهها في المعن�ى، وال مفرَد 
لها من جنس�ها. وأم�ا ال�ُمَخاَط�َرُة فجمعها 
مخاطراٌت. / إِْخطاٌر بإخالء المنزل، أفصح 

منها )إْشَعاٌر بوجوب إخالء المنزل(.

َخَطَف َيْخَطُف َخْطفًا: انتزع بسرعة. / َخْطُف 
الطائرة، والفاعل َخاطٌِف، واْختَِطاف البشر، 
والفاع�ل ُمْخَتطِ�ٌف. / الُخطَّ�اُف، والجم�ع 
ٌة تعلق بها  ب�ة معَوجَّ َخَطاطي�ُف: حديدة مدبَّ

األكياس أو ُتصطاد األسماك.

�ًة: ق�لَّ وزن�ه. / اس�َتَخفَّ  َخ�فَّ يِخ�فُّ ِخفَّ
بالش�يء اْستِخفافًا: اس�تهان به. و)استخفَّ 
ب�ك الطرب( أي جعلك خفيف�ًا غير رزين. 
أس�َرعوا.  الجرح�ى:  لمس�اعدة  �وا  / َخفُّ
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والُخفُّ  / الُخفُّ للجمل كالقدم لإلنس�ان، 
أي رج�ع  ُحنَْي�ٍن(  �ْي  بُِخفَّ الح�ذاء، )رج�ع 

خائبًا. 

خف�ا. َخِف�َي َيْخَفى َخَف�اًء: َغُمض وتوارى. 
ُخْفَيًة(. / عبارة:  الذخي�رة  / )نقلوا صناديق 
اإلع�الم،  تناس�ب  ال  يخف�ى«  ال  »كم�ا 
والقاعدة العامة في اإلعالم عدم إيراد عبارة 
ي،  توحي بأن ما س�نورده معلوم لدى المتَلقِّ

فهو قد أتانا ليعرف جديدًا. 

ْوء:  َخَف�َت يْخُف�ُت ُخُفوت�ًا، للص�وت والضَّ
انخفضت شدته.

َخَفَر يْخِفُر َخْفَرًا. َخَفر العهد: نقضه. / َخَفَر 
َيْخِف�ُر َخَف�اَرًة: خف�ر المكان: حرس�ه. فهو 
َخِفيٌر، ومركزه ال�َمْخَفر. / َخَفُر الس�واحل: 
وَخَفاَرُته�ا:  حراس�تها؛  وجه�از  حراس�ها، 

حراستها. 

َخَفافِي�ُش:  والجم�ع  �اُش،  الُخفَّ خف�ش. 
الوطواط. 

َأْنَقَص.  َخَفَض يخِفُض َخْفضًا: 

وَخَفَقان�ًا:  ُخُفوق�ًا  ويْخُف�ُق  يْخِف�ُق  َخَف�َق 
اضط�رب وتحرك، )خفق الطائر بجناحيه(، 

و)خفقت المرأة البيض(. 

ة. / َتَخلََّل  ُة: المَودَّ ُة: الفقر، والُخلَّ خّل. الَخلَّ
الرجل: أخرج بقايا الطعام من بين أسنانه. 

ِسيَُّة:  ًا: فرغ. / الَخْلَوُة ال�ُمَؤسَّ َخال َيْخُلو ُخُلوَّ

س�ات ف�ي نهاي�ة الس�نة  م�ن أفاني�ن المؤسَّ
المالي�ة، إذ يذه�ب الموظف�ون إل�ى فن�دق 
فاخر يقض�ون يومهم في التباحث ويأكلون 
: المحمول.  ويش�ربون. / الهاتُف الَخَل�ِويُّ
/ ف�ي االس�تثناء تنصب خال م�ا بعدها: )لم 
ي�أت أح�ٌد خ�ال ش�يخًا فاني�ًا(، ومثله�ا »ما 

خال«.    

َخَل�َب يْخُلُب ويْخِل�ُب َخْلبًا: َفَت�َن وَخدَع، 
)حديث�ه يْخُل�ُب األلباب(. / )ه�ذه األرقاُم 
الرك�ود  أن  الوض�ع  ُخلَّ�ٌب، وحقيق�ة  َب�ْرٌق 
مقبل وبسرعة(، والبرق الُخلَُّب يفتن الناس 
وال مط�ر بعده. / ال�ِمْخَلُب: ُظْفُر المفتِرِس 

طائرًا أم َسُبعًا.       

خل�ج. جم�ع الخلي�ج ُخْلج�اٌن: وه�و م�اء 
داخٌل في اليابس�ة. والخليج العربي تس�مية 
َي أيض�ًا  الع�رب له�ذا الخلي�ج ال�ذي ُس�مِّ
اه بعض العرب القدماء  ، وقد س�مَّ الفارس�يَّ
بح�ر ف�ارس، فبهذا تميَّ�ز عن بح�ر العرب 
الذي يقع بين بالد العرب والهند. والتسمية 

اإلعالمية الحديثة الخليج. 

كه�ا عل�ى نح�و فيه  َخْلَخ�َل األوض�اع: حرَّ
بع�د  تأت�ي  وق�د  طبيعته�ا،  ع�ن  انح�راف 
الخلخل�ة حلحل�ة وقد ال تأت�ي، )خلخلت 
االنتفاض�ة الوض�ع مما س�اعد ف�ي انطالق 

جهود التسوية(.

َخَل�َد َيْخُل�ُد ُخُلودًا: دام إلى األب�د. / َأْخَلَد 
إل�ى الن�وم إِْخ�الدًا: استس�لم ل�ه. / الَخَلُد: 
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بفتحتي�ن، النْف�ُس، )داَر ف�ي َخَل�ِدي عندئٍذ 
أنهم سيحكمون علينا باإلعدام(.   

خل�س. االْختِ�الُس: الس�رقة الخفيَّ�ُة، وال 
س�يما س�رقة م�اٍل من مؤسس�ة يعم�ل فيها 
ُخْلَس�ًة(،  إل�يَّ  ينظ�ر  / )كان  المختِل�س. 
)انس�للت م�ن القاعة ُخْلَس�ًة(، )اختَلْس�ُت 
: الولد  نظرة من َش�قِّ الب�اب(. / الِخالِس�يُّ
بين أبوين أسود وأبيض. والَهِجيُن الولد من 
أب عرب�ي وجارية غي�ر عربي�ة، وال�ُمْقِرُف 
من كانت أمه عربية وأبوه غير عربي. ألفاظ 
استعيرت للبشر من تصنيف الخيل والحمير 
والبغ�ال، وقال النبي: »ال فضل لعربي على 

َعَجِميٍّ إال بالتقوى«.   

)اآلن  صف�ا،  ُخُلوص�ًا:  يْخُل�ُص  َخَل�َص 
َخَل�َص التقرير من كل األخط�اء النْحوية(، 
الباحث  بُِخالَص�ٍة، )َخَلَص  واس�تنتج وَأتى 
إل�ى أنَّ قبائ�ل اليم�ن س�كنت الش�ام قب�ل 
اإلس�الم(. / الَخ�اَلُص: تخلُُّص الروح من 
عذاب�ات الدني�ا واألع�راف ودخ�ول المرء 
الجن�ة. وال�ُمَخلِّ�ُص في المس�يحية الس�يد 
المس�يح. والَخ�الُص في الفكر السياس�ي: 
أنَّ الش�عوب ق�د تنظ�ر إل�ى زعي�م على أنه 
ال�ُمَخلِّص، وكثيرًا ما يوردها موارد الهالك. 
/ والَخالُص: المش�يمة وماء الرأس ينزالن 
ُعقْيَب الوالدة. / اإِلْخاَلص: تكريس المرء 
نفس�ه لقضية. وس�ورة اإلخ�الص هي )قل 
ه�و الل�ه أح�د( س�ميت بهذا ألنه�ا خالصة 

لذات الله. 

ُط: جهاز  َخَل�َط يْخِل�ُط َخْلطًا: مزج. الَخ�الَّ
المطب�خ. / التعليُم  الخل�ط وال�َمْع�ك ف�ي 
ال�ُمْخَتلِ�ط، بكس�ر ال�الم: يجم�ع الذك�ور 
َيِشي باضطراب  واإلناث. / التَّْخلِيُط: كالم 

الذهن. 

َخَل�َع يْخَل�ُع َخْلع�ًا: ن�َزَع. / الُخْل�ُع: ف�راُق 
الم�رأة زوَجه�ا بطل�ب منه�ا. / ال�َمْخلوُع: 
لق�ب أطلق�ه جماعة المأمون عل�ى الخليفة 
مقتل�ه. وف�ي اإلع�الم  قب�ل وبع�د  األمي�ن 
ُتس�تعمل »المخلوع« لحاكم مس�تبد فاس�د 
ُن�زع منه الحكم، وهي تحمل معنى س�لبيًا، 
وَيْع�ِدُل اإلع�الم الرصين عنه�ا إلى الرئيس 

المعزول، ال سيما والحدث راهن.

َخَلَف َيْخُلُف َخَلفًا: َأْعَقَب، )َخَلَفه نائُبه في 
المنص�ب بع�د تقاع�ده(. / )اس�تمعت إلى 
»اآلراء  أي  ال�الم،  بكس�ر  اآلراء(  ُمْخَتلِ�ِف 
لل�ُودِّ  يفس�د  ال  / )الِخ�الف  المختلف�ة«. 
قضيَّ�ة(: عب�ارة نبَّه بها القدم�اء إلى وجوب 
والموضوع�ي،  الش�خصي  بي�ن  الفص�ل 
وثم�ة عبارة الفت�ة عند القدماء ه�ي: )َأَدُب 
�ر م�ا فيه�ا.  االْختِ�الف( وفيه�ا م�ن التحضُّ
/ يق�ال: »اتخ�ذ الق�رار عل�ى خلفي�ة كذا«، 
وه�ي عب�ارة مترجم�ة وخيٌر منه�ا: في ظل 

كذا، أو وسط جو من كذا.

َخَل�َق يْخُل�ُق َخْلق�ًا: َأْوَجَد من ع�دم. / في 
المالئم�ة  الظُّ�روف  َخْل�ُق  )يج�ُب  عب�ارة 
ا  للنه�وض(، الخل�ق بمعن�ى اإليج�اد، وأمَّ
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الفع�ل َب�َرَأ فال نس�تعمله إالَّ لل�ه. / الَخْلُق: 
البشر، وهي جمع، وأحيانًا مفرد: )َأناُم ِمْلَء 
اها  ُجفونِي عن َشواِرِدها.. ويْسَهُر الَخْلُق َجرَّ
وَيْخَتِص�ُم(. / المخلوقات: الكائنات، وفي 
كلم�ة المخلوق�ات َنَظ�ٌر إل�ى م�ن خلقه�ا. 
/ الُخُل�ق: الطب�ع، وخصوصًا الحس�ن منه. 
/ الَخُل�وُق: م�ن الطُُّي�وب، زعف�ران ُيخلط 
بغيره. / )فالن َنِزٌق ِخْلَقًة( أي مخلوق هكذا 
الِخْلِقيَّة(: التي  سريع االستثارة. / )العيوب 
الخ�اء.  الف�رد، ونكس�ر  ِخْلَق�ِة  ف�ي  تك�ون 
التي تمس األخالق  الُخُلقيَّ�ة(  )التجاوزات 
األَْخاَلقيَّ�ة(  )التج�اوزات  ويق�ال  العام�ة. 
ضوابطه�ا  المهن�ة:  / َأْخاَلقيَّ�ات  َأيض�ًا. 
الكري�م.  الُخُل�ق  لممارس�ها  تحف�ظ  الت�ي 
وللمحاماة،  حاف�ة  وللصِّ َأْخاَلقيَّات�ه  للط�ب 
َحاف�ة:  ول�كل مهن�ة. وم�ن أخالقي�ات الصِّ
المبالغ�ة، والجرأة،  الك�ذب، وع�دم  ع�دم 
والرصان�ة.  والنَّزاه�ة،  بالخط�أ،  واإلق�رار 
الث�روة  بينم�ا  الث�روة«:  »َخْل�ق  / مصطل�ح 
دفين�ة في األرض، وف�ي البحر، وفي الغيم، 
ف�إن الجه�د اإلنس�اني يضاعفها باس�تنبات 
بالتصنيع.  ث�م  النب�ات وبالتعدين وبالصيد، 
ويخلق اإلنسان الثروة بامتالكه المعلومات 
والمهارات؛ فالبلد قد يس�تورد ما يأكل وما 
يلب�س وما يرك�ب لكنه، رغم ذل�ك، يكون 
غنيًا إذا امتلك مهاراٍت مصِرفِيًَّة وحاس�وبيَّة 
وهندس�يَّة. ومصطل�ح »خلق الثروة« يفس�ر 
قول من قال »إن اإلنس�ان أغلى ما نملك«. 
ف�ي البل�دان الت�ي ارتق�ى فيه�ا المواطن�ون 

ه�ت نظامها التعليمي في  علمي�ًا وتقنيًا وَوجَّ
اتجاه خلق الثروة تصبح زيادة عدد السكان 
إضافًة لرفاهية األمة، وفي بلدان أخرى ُتَعدُّ 
َيْخُلُق الثوب:  الزيادة السكانية عبئًا. / َخَلَق 

اهترأ وَبِلَي. والُخْلقان: المالبس.    

: بيت الدجاج.  َخمَّ َيُخمُّ اللحم: أْنَتَن/ الُخمُّ

بع�د  ُخُم�ودًا: ه�دَأ  وَيْخَم�ُد  َيْخُم�ُد  َخَم�َد 
الخام�د(،  )الب�ركان  الُجه�د،  اس�تفراغ 

و)إِْخماُد الحرائق(.

َخَم�َر يْخُم�ُر: َأْدَرَك وَجَه�َز، وتق�ال للخمر 
الفك�رة  إنَّ  ونق�ول  وللعجي�ن.  وللش�اي 
اخَتَم�رْت ف�ي الذه�ن. / الَخْم�ُر مؤنَّثة وقد 
س�واه  وم�ا  النبي�ذ،  عل�ى  وَغَلب�ْت  �ر،  ُتذكَّ
يدعون�ه »الكحول« والكح�ول بهذا المعنى 
�ا كان النبي�ذ وكل م�ا  كلم�ة منقول�ة ، ول�مَّ
س�واه ُيْسكر فكلمة )ال�ُمْس�ِكرات( أفضل، 
فه�ي أوالً عربي�ة، وثاني�ًا تس�تثني الكح�ول 
الطب�ي؛ غي�ر أن الترجمة الببَّغائيَّ�ة حقًا هي 
»المش�روبات الروحي�ة«. / الُخَماُر: ُصَداُع  
ْكر. / الِخَماُر: ما تستر به المرأة رأسها،  السُّ
أو وجهه�ا، ف�إن كان فيه َنْقب�ان للعينين فهو 

نَِقاٌب. 

خم�س. الدول الخم�س + واحد: األعضاء 
الوالي�ات  األم�ن:  ف�ي مجل�س  الدائم�ون 
المتح�دة، وروس�يا، والصي�ن، وبريطاني�ا، 
وفرنسا، مضافًا إليها ألمانيا. استعمل التعبير 
عندما ش�اركت ألمانيا تلك الدول األعضاء 
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ف�ي مفاوضات ح�ول امتالك إي�ران القدرة 
النووية. ننطقها »الدوُل الخْمُس زائْد واحْد« 
عل�ى طريقة التلفظ باألرقام في الحس�اب. 
/ الَخمس�ينات العق�د الذي في كل س�نواته  
الخمس�ينيَّات  �ت  وصحَّ خمس�ين.  كلم�ة 
َأْخماَس�ًا أِلَْسداٍس(  أيضًا. / )وقف يضرُب 
الجي�ش.  / الَخِمي�ُس:  متحي�رًا.  أي وق�ف 
وجعلوه خمس�ة أقس�ام: الميمنة والميسرة، 
)َخمي�ٌس  والقل�ب،  �اَقة،  والسَّ م�ة  والمقدِّ
بِش�رِق األرِض والغ�رِب َزْحُف�ُه.. وفي ُأُذِن 

الَجْوَزاِء منُه َزَماِزُم(. 

َخَم�َش يْخُم�ُش َخْمَش�ًا: َج�َرح باألَظف�ار، 
خَدَش. 

خمص. أْخَمُص القدم: باطنها المرتفع عن 
األرض. ف�إذا اس�توى باطنه�ا فه�ي )القدَم 

ال�ُمَسطََّحة(. / ال�َمْخَمَصُة: المجاعة.

َخَم�َل يْخُم�ُل ُخُموالً: َكِس�َل. / ال�ُمْخَمُل: 
الزغ�ب.  ذو  القم�اش  ذل�ك  القطيف�ة، 
ْكر: ضد الش�هرة، )َأْخَمَل نزار  / ُخُم�وُل الذِّ
قبان�ي ش�عراَء ُكْث�رًا( أي جعله�م مغمورين 
ه  لق�وة ش�هرته. وخم�ول الذك�ر كان يض�ادُّ
ف�ي القدي�م نباه�ة الذك�ر، وف�ي الحدي�ث 
كاء فَعَدلنا  استخدمنا كلمة النََّباهة بمعنى الذَّ

عن استخدامها بمعنى الشهرة. 

. الُخنَّ�ُة إخ�راج الح�روف م�ن األنف  َخ�نَّ
فضاًل عن الفم، وهي أكثر من الُغنَّة.

َخنَْج�ٌر وِخنَْج�ٌر: س�كين يضع�ه المرء على 
جنبه. 

ِخنَْص�ٌر، وِخنِْص�ٌر: اإلصب�ع الصغير، في يٍد 
وقدم.

َخنََع يْخنَُع ُخنُوعًا: َخَضَع. 

أنف�ه.  م�ن  يتكل�م  م�ن  األْخنَ�ُف:  َخن�ف. 
عل�ى  حنان�ًا  يضف�ي  الَخنَ�ِف  / وبع�ض 
الُغنَّة،  المحبب:  الخنف  ى  الصوت، ويس�مَّ
وه�ي تس�اعد المغنِّ�ي ف�ي التس�ليط عل�ى 
ال�كالم   : الُخنُْفش�اريُّ / ال�كالم  المق�ام. 
المَس�لِّي المملوء باألكاذيب. وقصة الكلمة 
أن رجاًل ُع�رف بالتعالم واالختالق، فاتفق 
س�تة م�ن أصحابه على فضح�ه. فاختار كل 
واح�د منه�م حرف�ًا: الخ�اء والن�ون والفاء 
والش�ين واأللف والراء. وصنعوا منها كلمة 
أتع�رف  س�ألوه:  أت�ى  وعندم�ا  الُخنُْفَش�ار. 
الخنفش�ار؟ فق�ال: نعم، هو نبت�ٌة صحراوية 
فأنش�دهم: »لق�د  اللب�ن. وزاد  به�ا  يتجبَّ�ن 
َعَق�دْت محبَُّتُكْم بقلب�ي.. كما عَقَد الحليَب 

الُخنُْفشاُر«.      

العن�ق.  بضْغ�ِط  َقَت�ل  َخنَْق�ًا:  يْخنُ�ُق  َخنَ�َق 
/ أصي�ب باْختِنَ�اٍق: بضي�ق َنَف�ٍس. / َضيَّ�َق 
عليه�م الِخن�اَق: حاصره�م، أو أحرجه�م. 
اللب�اس الصوف�ي يغطي  الَخنْ�ُق:  �ْتَرُة  / السُّ
العن�ق أيض�ًا، والتس�مية م�ن قبي�ل وص�ف 

الشيء بالمصدر كقولك: الكاتُب الَعْدُل.
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خ�وذ. الُخ�وَذُة: لب�اس ال�رأس للمحارب، 
وواقي الرأس لراكب الدراجة النارية. 

َخْي�ُزَراٌن: عوُد الخيزراِن ُمْصَم�ٌت ليٌِّن، وبه 
ش�به الش�اعر محبوبت�ه، )إذا قاَم�ت لِطِيَّته�ا 
تثنَّ�ت.. كأنَّ ِعَظاَمه�ا م�ن َخْي�ُزَراِن( أي إذا 

قامت لبعض شأنها.  

بقاي�ا  م�ن  نس�يج غلي�ظ  الَخْي�ُش:  خي�ش. 
الَكتَّان. 

َخْيُشوم. الَخْيشوُم: ُفتحة األنف. والَخياشيُم 
آلة التنفس في السمك.

خيع�ل. الَخْيَع�ُل: الثوب ليس�ت ل�ه أكمام. 

وق�د ذكر له صاحب فقه اللغة س�تة أس�ماٍء 
َداُر  )اإِلْت�ُب والَقْرَقُر والَقْرَق�ُل والصِّ أخرى 
والِمْج�َوُل والَش�ْوَذُر( فه�ذه س�بعة، ثم قال 
وف�ي  الش�امال،  عن�ه  يقول�ون  الن�اس  إن 
طبع�ة أخ�رى الس�امال، فهذه ثماني�ة، وزاد 
ص« اسمًا هو الِعْلَقُة،  العسكري في »الملخَّ
فه�ذه تس�عة أس�ماء، وقل�ب الصاح�ب في 
المحي�ط وق�ال: ه�و الَخْيَلع، فهذه عش�رة. 
ونح�ن هجرناه�ا جميعًا إل�ى لفظتي: الَكّط 
األجنبي�ة والَحْفر العربي�ة. نقول: هذا )بلوٌز 
َحْف�ٌر( م�ن باب وص�ف الكلم�ة بمصدرها 
ٌر محفور  كقول�ك )هذا رجل ثق�ة(، أي مقوَّ

عند الكتفين فال أكمام له.   
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الدال

بع األول من  د. حرف يخرج من التصاق الرُّ
اللسان بسقف الحلق األمامي وبقفا األسنان 
العلوية، فإذا التصق »رأس اللسان« ال ُربُعه 
بالحلق دون األسنان فهذه الدال التي ُتسمع 

كثيرًا في شبه القارة الهندية. 

اِء َأْدَواٌء: والداء المرض. وداُء  داء. جمع الدَّ
الملوك: النِّْقِرُس. 

ُؤوب: المثابر، )َدَأَب  َدَأَب َي�ْدَأُب َدَأَبًا. والدَّ
في َحْوِك الدسائس(.  الموظَّف 

وار فاق�دًا  َي�ُدوُخ َدْوخ�ًا: ُأصي�ب بال�دُّ داَخ 
بَِدْوَخٍة.  الوع�َي بعض الفق�د. وقد ُأصي�ب 
َخ رومل اإلنجليز  / التَّْدويخ: اإلْعناُت، )َدوَّ

في شمال إفريقيا(.

داَر َي�ُدوُر َدَوَران�ًا: ط�اَف، وس�ار ف�ي خ�ط 
ح�ق  عل�ى  َي�ُدوُر  )موضوعن�ا  دائ�ري. 
ار  التََّملُّ�ك(، وقالوا أيض�ًا يدور حول. / الدَّ
الوط�ن،  َي�اُر:  والدِّ البي�ت.  ُدوٌر:  جمعه�ا 
ي�ار الحجازية(.  أو البل�د )توجهن�ا إل�ى الدِّ
اَرُة: الهال�ة، )دارة  ار وال�دَّ ارُة ه�ي ال�دَّ وال�دَّ
البح�ر. / َدْوٌر:  ُص�َداُع  َوار:  القم�ر(. / ال�دُّ
طابٌِق ف�ي بناية. / وَيِرُد في اإلعالم أن فالنًا 
ذو دوٍر مه�م. وأن�ه ق�ام ب�دور محوري في 
المفاوض�ات، وال نق�ول إن�ه »َلِع�َب« دورًا 

فه�ذه ترجمة ببغائي�ة؛ ففي العربي�ة »يمثل« 
يلعب�ه.  ال  ولكن�ه  ب�دور«  »يق�وم  أو  الم�رء 
وكذلك »يعزف« على البيانو لحنًا ال يلعبه. 
/ َدْوَرٌة َدْوراٌت: مس�اق تعليم�ي تدريبي؛ أو 
ْورة الشهرية  تحسيس�ي، أي توَعِوّي.  / والدَّ
عن�د المرأة خير من كلمة العادة، فلو كانت 
ع�ادة من ع�ادات النس�اء لكنَّ أقلع�ن عنها 
ار العمدة في  من زمن س�يدتنا ح�واء. / وَدوَّ
القري�ة المصرية: داُره. / وال�ُمِدير وجمعها 
ة في  ُمَدَراُء: رئيس فريق العمل. ]انظر الحجَّ
جمعها على مدراء تحت »بأس«[ / الطريق 
الدائري: ما يحيط بالمدينة، )تحيط بالمدينة 
عدة طرق دائرية وهي مرقَّمة بحس�ب مركز 
اُر:  وَّ / ال�دَّ األول(.  من�ه  أقربه�ا  المدين�ة، 
مفت�رق طرق فيه ش�ارٌع دائ�رٌة لتوزيع تدفق 
الس�يارات، وه�و في لبنان المس�تديرة وفي 
ينِيَّة. / دائرة المعارف: ترجمة عن  مصر الصِّ
الالتينية، وحلَّت محلَّها كلمة »الموس�وعة« 

رغم التواء اشتقاقها. 

َداَس َيُدوُس َدْوس�ًا: َوطَِئ، )السيارة داَست 
الطفل( أي دهس�ته، )الس�يارة تس�رع عندما 

اَسِة البنزين(.  َيُدوُس السائق على َدوَّ

َداِع�ش: مختص�ر باألحرف األول�ى لتنظيم 
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»الدول�ة اإلس�المية ف�ي الع�راق والش�ام«.  
المختص�ر  ألن  المط�ول  االس�م  نس�تعمل 
اصطبغ في األذهان بصبغة معينة، سلبية في 

الغالب.    

َداَل َي�ُدوُل: )وداَل�ِت األياُم فإذا هو قد افتقر 
بع�د غن�ًى(، أي دارت األي�ام. وُيقال األيام 
ُدَوٌل أي دائ�راٌت متقلب�ات، م�رة ل�ك ومرة 
علي�ك. / التََّداوُل. تداول�وا الحكم: تعاقبوا 
علي�ه، وَتَداَوُل�وا األمر أو ف�ي األمر: بحثوه. 
ْوَل�ة، في تعريف مش�هور لماكس فيبر،  / الدَّ
ه�ي الكيان ال�ذي »يحتكر ممارس�ة العنف 
إمكانية اس�تعمال  ف�إن كان�ت  المش�روع«. 
العن�ف موج�ودة عن�د الدولة وعن�د غيرها 
ا فالدولة س�رعان ما تؤول إلى  داخ�ل بلد مَّ
ط�رف في ن�زاع، وتصب�ح فاش�لة. / الدولة 
الفاش�لة: أبرز مميزاتها: عدم السيطرة على 
كل األرض لوجود منافس لها في استخدام 
اس�تصدار  عل�ى  قدرته�ا  وت�آكُل  العن�ف، 
ق�رارات مقبول�ة م�ن المواطني�ن، والعج�ُز 
ع�ن تقديم الخدم�ات العام�ة، والعجُز عن 
ة. / الدولة  يَّ التفاعل مع ال�دول األخرى بِنِدِّ
ل�ة: دول�ة ي�أكل كثي�ر م�ن موظفيه�ا  الُمَتَرهِّ
قطعة من الميزانية ارتزاقًا غير مقرون بعمل 
ل  حقيق�ي س�وى ما يس�مى ال�دوام. والترهُّ
العميقة: مصطلح تركي  درجات. / الدول�ة 
»درين دولت« يش�ير إلى أهل الحل والعقد 
غي�ِر البارزي�ن م�ن رج�ال أعم�ال وساس�ة 
ي�ن م�ع م�ا لديهم من  س�ابقين وم�دراء عامِّ

مص�ادر قوة كأجه�زة المخابرات وعالقات 
ال�والء. ويظه�ر أث�ر الدول�ة العميق�ة ل�دى 
حل�ول نظ�ام جدي�د ف�ي أعل�ى الس�لطة إذ 
تس�تمر الدول�ة العميق�ة ف�ي التأثي�ر حفاظًا 
عل�ى مصالح أفراده�ا، وليس نادرًا أن تقود 
ة كما حدث  الدول�ة العميقة الثورة المض�ادَّ
2013 عندما اس�تخدمت الدولة  ف�ي مص�ر 
العميقة حركة ش�بابية باسم »تمرد« أطاحت 
بوس�اطتها بالرئيس المنتخب محمد مرسي 
وجماعته السياس�ية، وبعد اإلطاحة تبددت 
الحرك�ة الش�بابية بس�رعة، وع�ادت الدولة 
المارق�ة:  الحك�م. / الدول�ة  إل�ى  العميق�ة 
َولِيُّ  ْولِ�يُّ والدُّ المنب�وذة. ]انظر م�رق[ / الدَّ
كلتاهم�ا صحيحة للداللة على ما يعود إلى 
ْولِيَّ�ة، والقرارات  الدَّ ة: )القرارات  ُدَوٍل ِع�دَّ
َولِيَّة(. فأما ما يتعلق بدولة واحدة فالعبارة  الدُّ
(، )قرار صادر  عنه تختل�ف: )قرار ُحكوميٌّ
عن الدولة(. وقد أجاز الكوفيون النسبة إلى 
، إلخ.(  ب�يٌّ ، ُطالَّ ، عش�ائريٌّ الجم�ع )ُدَولِ�يٌّ
وأنكر البصريون ذلك، على أن حاجة اللغة 
إلى النس�بة إلى الجمع جعلتها ش�ائعة. وقد 
ُق في اللغة متهيِّبًا أمام كلمات من  يقف المدقِّ
قبيل: )ال�ِمَهنِّي، والِحَرفِّي( وهما منسوبتان 
إل�ى ِمَهن، وِح�َرف. غير أن الناس ومجامع 
اللغة أخذت برأي الكوفيين والبصريين معًا 
ف�ي هذا الجانب، فنق�ول: )ِمْهنِّي، وِحْرفِّي، 

وِمَهنِّي، وِحَرفِّي(.  

. التنمية  داَم َي�ُدوُم َدَوام�ًا وَدْيُموَم�ًة: اس�تمرَّ
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للم�ال  المتواص�ل  التثمي�ر  ال�ُمس�َتَداَمة: 
والخب�رات بقوة دفع ذاتي�ة. اإِلَداَمة: تخليد 
وضع معين، )تس�عى الق�وى المحافظة إلى 

إَِداَمِة ال�ُمحاَصَصة الطائفية(. 

َداَن َيِديُن: خضع، )َداَنْت لإلسكندر ممالُك 
َخَذ ِدينًا، )َتِديُن باإلسالم المالييُن  كثيرة(، اتَّ
ف�ي كل ق�ارة(، َحَمَل َدْينًا: )أن�ا َمِديٌن بألف 
اِئ�ُن يطالبن�ي به�ا(، )أن�ا َأِدي�ُن  دين�ار، والدَّ
بوضع�ي الجديد للمدير الس�ابق، فأنا َمِديٌن 
ل�ه، وه�و َيِدي�ُن لرئي�س مجل�س اإلدارة(. 
)أداَنْت�ه  التُّْهَم�َة،  َثبَّ�َت  إَِداَن�ًة:  ُيِدي�ُن  / َأَداَن 
د واستهجَن: )َأَداَن  المحكمة(، اس�تنكر وندَّ
وزير الخارجية العَمليَّة(. ومنهم من يس�قط 
عن »أدان« بمعنى استنكر همزتها. / اِْسَتَداَن 
اس�تَِداَنًة: اقترض. / ال�َمِديِ�ُن: الُم�قَتِرض. 
اَنُة: كبرى  وم�ن العاميِّ القول َمْدُي�ون. / الدَّ
ل عقب رحلة صيد لؤلؤ.  الآللِِئ التي تتحصَّ
ظرف مكان  اَنُة: قذيفة المدفع. / دون:  والدَّ
بمعن�ى أس�فل وأق�ل. نقول )دوَن ش�ك( و 
(. / الديوان:  ( و )من دوِن شكٍّ )بِدوِن شكٍّ
كتاب الش�عر، ومن الحش�و الق�ول »ديوان 
ش�عر لنزار قبان�ي« فكلمة )دي�وان( تكفي. 
/ عص�ر التَّْدِوين: كان تدوين القرآن الكريم 
مع نزوله، وبدأ تدوين الحديث في نحِو سنة 
مئٍة للهجرة، ولكن عصر التدوين لمفردات 
اللغ�ة وللمأث�ور م�ن األش�عار واألح�داث 
القديم�ة كان فيم�ا يعرف بالعصر العباس�ي 
َف�ِت الُكت�ب  األول: 132 – 232 ه، حي�ن ُألِّ

العربية األولى وُجِمعِت دواوين الشعراء.

داود. يكت�ب االس�م ب�واو، وبواوين: داود، 
داوود، والنطق دائمًا بمد الواو، ِوَزاَن بارود.  

َك وئيدًا. / رأس ُمَدبٌَّب:  َدبَّ يِدبُّ َدبِيَبًا: تحرَّ
بُّوس. / ُدبٌّ جمعها ِدَبَبٌة.  ُمْسَتَدقٌّ كرأس الدَّ
: كل ما َيِدبُّ على وجه  �ُة، وال�َدَوابُّ ابَّ / الدَّ
مًا  : ما يطير ُمَهوِّ األرض من حيوان، والَهَوامُّ
في الجو. والَدَوابُّ اليوم حيوانات الركوب 
فقط. / في مجال العلم تستعمل كثيرًا كلمة 
ُدوْيبَّة للحش�رات، وأرَشَدنا صاحب اللسان 
إلى كيفية نطقها: »الياء ساكنة، وفيها إِْشَمام 
من الكس�ر«، أي أن الياء ُتنَطق كياء ليل في 

المواويل العاميَّة: »يا ليل«. 

أو  الدس�تور،  مقدم�ة  يَباَج�ُة:  الدِّ دب�ج. 
البنود.  المعاه�دة. والديباج�ة تس�بق س�رد 
يباج: ضرب  وَدبَّ�َج مقالًة أي تأنَّق فيها. والدِّ

من الحرير.

دب�ر. التَّدبي�ر: التخطي�ط، لميزاني�ة بي�ت أو 
َرٌة وُمَبيََّتٌة.  لمؤامرة، فهي عندئٍذ مؤام�رة ُمَدبَّ
األمنيَّ�ة: اإلج�راءات. / اإِلْدَبار:  / التََّدابي�ُر 
إي�ذان باالنهي�ار، )م�ع اش�تداد المظاهرات 
ب�دا واضح�ًا أن شاوشيس�كو يش�هد إِْدَب�ار 
حكم�ه(، ونق�ول )َأْدَب�َرْت الدني�ا عن�ه( إذا 

انتَقَض أمره، وعكسها »َأْقَبَلْت عليه«.

َدَب�َغ يْدَب�ُغ َدْبغ�ًا: عال�ج جلَد الحي�وان بعد 
َباَغة. سلخه. والِحْرفة الدِّ
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، وهو  َبُل: خاتِم ب�ال َفصٍّ ْبَل�ة والدُّ دب�ل. الدُّ
أيضًا الَفْتَخُة.

ًا. َدجا الليل: عمَّ ظالُمه.  َدَجا َيْدُجو ُدُجوَّ

َدَح�ا َيْدُح�و َدْحَي�ًا: بَس�َط، ﴿واألرَض بعد 
ذلك َدَحاها﴾.

َدَحَر َيْدَحُر َدْحرًا: طرد وهزم. 

بس�كون  الَمْدُح�وس،  اإلصب�ع  دح�س. 
الدال: ال�ذي أصابه داِحٌس أي التهاب عند 
الظُّف�ر. / حرُب داِحٍس والغبراء، قامت في 
الجاهلية على سباق بين فرٍس اسمها غبراُء 

وحصاٍن اسمه داحٌس. 

. وَأْدَح�َض  َدَح�َض َيْدَح�ُض ُدُحوض�ًا: زلَّ
�َة خصم�ه.  أبط�ل ُحجَّ إِْدحاض�ًا:  ُيْدِح�ُض 
وش�اع الخل�ط بين دح�ض وأدحض، )هذا 

الشريط ُيْدِحُض قول الحكومة(.

دَخَل يْدُخُل ُدخوالً في المكان، وإلى المكان، 
ودخ�ل الم�كاَن. / )دخ�ل ف�ي اإلس�الم(، 
وقال�وا: اعتن�ق اإلس�الم، واعتن�ق مترجمة 
ة( أي  مولَّدة. / )ال َدْخَل لنا في هذه المَشادَّ
ِخيل: كل لفظ َجدَّ  ال ناقة لنا وال بعير. / الدَّ
ِخيل:  عل�ى اللغة وجاءها من خارجها، والدَّ
الج�ار النزيل الذي دخل عليك مس�تجيرًا، 
وص�حَّ قولهم ف�ي أيامنا: »أن�ا َدِخيُلَك« في 
االستجارة وطلب الحماية. / ال�ُمْدَخالت: 
المعلوم�ات ُتْلِقُمه�ا الحاس�وب، والنتائ�ج 
ُمْخَرَجات، وهذا من الَكِلم المترجم ترجمة 

حرفيَّة وتستعمل الكلمتان في سياق التعليم 
اِن  والصناع�ة أيضًا، غير أنهما ما تزاالن ُتَعدَّ
من رطان�ة المتخصصي�ن وإن تباهى بعض 
والعي�ار  باس�تعمالهما،  المق�االت  كت�اب 
ف�ي ذلك أن يفه�م الجمه�ور العريض مثل 
ه�ذه الكلمات فعندئذ تدخ�ل المعجم غير 
ُخول: ما يكسبه  ْخل والدُّ المتخصص. / الدَّ
الم�رء من م�ال، وكان العباس�يون يس�مون 
الدخ�ل )االرتفاع( أي ما ُيْرفُع إلى صاحب 
األرض م�ن مال في كل موس�م، ويس�مون 
اإلنف�اق بمث�ل ما نس�ميه الي�وم أي الَخْرج. 
/ معدل الدخل الفردي: متوسط نصيب كل 
ف�رد، صغي�رًا أم كبي�رًا، من إجمال�ي الناتج 
القوم�ي. وتوفر البيانات االقتصادية الدولية 
رْقمًا يأخذ في الحس�بان القوة الش�رائية في 
كل بلد. وهذا مؤش�ر اقتصادي بليغ لقياس 
رفاهي�ة المواطني�ن ف�ي البل�دان المختلفة، 
ولك�ن الدخل يتفاوت فيما بين المواطنين، 
والتفاوت في بعض البلدان أكثر من بعض، 
والفق�راء  األغني�اء  بي�ن  التف�اوت  وم�دى 
باس�م  المس�مى  »جين�ي«،  يرص�ده مؤش�ر 
أمثلة  الذي وضع�ه.  االقتص�ادي اإليطال�ي 
– واألرق�ام  عل�ى مع�دل الدخ�ل الف�ردي 
جميعًا آخذة بالحسبان القوة الشرائية – ، في 
مصر: 6300 دوالر س�نويًا، األردن: 5700، 
إس�رائيل: 31500، الكوي�ت 36000، تركيا 
 ،4700 المغ�رب:   ،13000 إي�ران   ،13000

 ،48000 9300، الواليات المتحدة  تون�س: 
وه�ذه   .34000 الياب�ان:   ،2600 اليم�ن: 
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تقدي�رات صندوق النق�د الدولي للفترة بين 
2010–2018. ]انظ�ر أرق�ام ع�ام 2013 في 

ملح�ق دول العال�م في ذي�ل الكتاب مقابل 
أسماء الدول[ 

م�ن  ة: وَيخ�رُج  َش�دَّ ب�ال  َخ�ان،  الدُّ دخ�ن. 
األبي�ض(:  خ�اُن  الدُّ / )ظه�ور  الِمْدَخنَ�ة. 
إذا  الكرادل�ة  أن  ذل�ك  النتيج�ة.  ظه�ور 
توصل�وا، بعد طول بحث في خلوتهم، إلى 
انتخاب بابا جديد للفاتيكان وضعوا أوراق 
االنتخ�اب في الن�ار فصعد دخان أبيض من 
المدخن�ة، ف�إذا كانت نتيج�ة التصويت غير 
ً فصع�د دخان  حاس�مة وضع�وا قش�ًا مبت�الَّ
أس�ود. اس�تعَمَل المصطل�َح بطراف�ة ديفيد 
فُعقي�ب  بريطاني�ا،  وزراء  رئي�س  كامي�رون 
انتخ�اب الباب�ا األرجنتين�ي فرانس�يس ع�ام 
2013، سئل كاميرون عن تصريحات سابقة 

للباب�ا قبل انتخابه بأن جزر الفوكالند أرض 
أرجنتيني�ة، وكان س�كانها ق�د صوت�وا للتوِّ 
بنس�بة مئ�ة بالمئة عل�ى البقاء م�ع بريطانيا، 
فقال كامي�رون: »كان الدخان األبيض فوق 

الفوكالند َجِليًَّا«. 

ًا: س�ال، )َدرَّ َضْرُع الشاة باللبن(.  َدرَّ َيِدرُّ َدرَّ
/ َأَدرَّ ُيِدرُّ إِْدرارًا: َأَس�اَل، )دواء يساعد على 
إِْدَراِر الب�ول فهو ُمِدرٌّ للب�ول( و)البقدونس 
للحلي�ب(.  ُم�ِدرٌّ  ألن�ه  للمرض�ع  مفي�د 
: )أخ�ذ يس�َتِدرُّ عط�ف الضابط(،  / اس�َتَدرَّ
ون الالي�كات بابت�ذاٍل عل�ى  )إنه�م يس�َتِدرُّ
ب�ن  عم�ر  س�وط  ة:  رَّ / ال�دِّ الفيس�بوك(. 

ْؤُلَؤة  ُة: اللُّ رَّ الخط�اب، وجمعه�ا ِدَرٌر. / ال�دُّ
الكبيرة وجمعها ُدَرٌر. 

 . َيْدَرُأ َدْرًأ: دَفع وصدَّ َدَرَأ 

ة،  درا. َدَرى َي�ْدِري ِدَراَي�ًة: ع�رف. الالَأْدِريَّ
كلم�ًة واحدة ال ف�راغ في وس�طها: مذهب 
ة  م�ن ال يؤمن وال يكف�ر بالغيبيَّات، وخاصَّ
وه�ي  أدري«،  »ال  يق�ول:  ب�ل  الديني�ة، 

الُغنُوِصيَّة. 

ْرفة. َرِج أو الشُّ َدَرابِِزين: سياج الدَّ

بالمش�ي.  الطف�ل  ب�دأ  َدْرج�ًا:  ي�ْدُرُج  َدَرَج 
والشيخ في أرذل العمر يْدُرُج أيضًا. / َمْدَرُج 
الطائ�رة: طريقها قبل اإلقالع وبعد الهبوط. 
ُم  �لَّ رج�ات، وهو السُّ َرُج مجم�وع الدَّ / ال�دَّ
َرج.  َرَج�ُة ه�ي الواحدة م�ن الدَّ أيض�ًا. والدَّ
ونق�ول َدَرَك�ة لم�ا ه�و رديء، )ه�ذه أدَنى 
َرِك األسفل من  َدَركاِت االبتذال(، و)في الدَّ
ُج: قاع�ٌة صفوُف مقاعِدها  الن�ار(. / الُم�َدرَّ
مقاع�د  ج:  وال�ُم�َدرَّ كالمس�رح،  ج�ة  ُمَتَدرِّ
ْرُج:  ال�دُّ الك�رة./  ف�ي ملع�ب  المتفرجي�ن 
ار، الذي تس�حبه من بطن  الج�ارور، والجرَّ
ذل�ك النضد وتضع في�ه أوراقًا ثم َيْدُرُج أي 
يختفي. / البش�ر يحَي�ْون على ظهر األرض 
ثم َيْدُرُجون تحتها. / َدْرج الكالم: تواُصُله، 
َدْرِج  ف�ي  ي�اء  إل�ى  أحيان�ًا  تتح�ول  )الن�ون 

ُتْلَفظ َميَُّكون(.  الكالم، فعبارة: َمْن َيُكون 

درد. األَْدَرُد: ال�ذي س�قطت أس�نانه. وه�ي 
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كس�رت  م�ن  �ا  فأمَّ ُدْرُد.  والش�يوخ  َدْرَداُء، 
َأْهَتُم.  أسنانه في حادث فهو 

َدَرَس َيْدُرُس َدْرسًا: فَصَل حبوب القمح عن 
 .) س�نابله، وَفَحص بتمعن، )َدَرس ال�ِمَلفَّ
به�ا  وح�ل  امَّح�ت  المعال�م:  / َدَرَس�ِت 
ُس َدْرَس  َس�ه الم�ُ�َدرِّ الخ�راب. / نقول )َدرَّ
َس »له«. / ال�َمْدرس�ة  الكيمي�اء(، وليس درَّ

الفكرية والفنية: النهج والتيار. 

لب�اس  ُدُروٌع:  والجم�ع   ، ْرُع  ال�دِّ درع. 
ْرع  وال�دِّ ص�دره./   ب�ه  يق�ي  المح�ارب، 
ونه اليوم َشْلَحة، وهو اللباس  للمرأة: ما يسمُّ
ر  الداخل�ي، والطري�ف أن درع الم�رأة مذكَّ
�ا درع المح�ارب فه�ي مؤنَّث�ة،  ال غي�ر، فأمَّ
روع يتك�ون  وق�لَّ تذكيره�ا. / وس�الح ال�دُّ
عات وهي أيض�ًا ال�ُمَصفَّحات.  م�ن ال�ُمَدرَّ
َرْدِعيَّة  ْرُع الصاروخي�ة: منظومة دفاعية  والدِّ

وهجومية. 

ووردت  َزَغ�ب.  ذو  خ�ْوخ  اُق:  رَّ ال�دُّ درق. 
ف�ي  َرِقيَّ�ُة:  الدَّ ُة  الُغ�دَّ اق./  رَّ وال�دَّ اِق�ُن  رَّ الدُّ

العنق.

المالحق�ة،  رج�ال  َرُك:  ال�دَّ رج�ال  درك. 
َرُك اسم جهاز أمني في لبنان واألردن.  والدَّ
َرَجُة  َرَكُة ه�ي الدَّ وال�درك الَجنِْدْرم�ة. / الدَّ
الهابط�ة: )الصال�ح ين�ال درج�ة عالي�ة من 
درج�ات الجنة، والطالح يهب�ط في َدَرَكاِت 

الجحيم(.  

ون:  �ًا: أخفى ودفن. الم�ُنَْدسُّ َدسَّ َيُدسُّ َدسَّ
أش�خاص يدخل�ون البل�د إلث�ارة القالقل، 
بون إل�ى اجتم�اع إلفس�اده وإث�ارة  أو يتس�رَّ
الش�غب. وتستعمل األنظمة القمعيَُّة الكلمة 
لإلش�ارة إل�ى أجان�ب وهميين تق�ول إنهم 
َت�ُدسُّ  م�ا  وكثي�رًا  االحتجاج�ات.  يثي�رون 
تجمع�ات  إلفس�اد  رجاله�ا  األنظم�ة  ه�ذه 

المعارضة.  

القواني�ن  مجموع�ة  ْس�ُتور:  الدُّ دس�تور. 
األساس�ية للدول�ة، وغالب�ًا ما يك�ون وثيقًة 
ل الدس�تور غالبًا في البرلمان  دة. ويعدَّ محدَّ

وبأغلبية الثلثين. 

ًا: دفَع بجفاء.  َدعَّ َيُدعُّ َدعَّ

دَع�ا  واس�تقدم.  ن�ادى  َدْع�َوًة:  يْدُع�و  َدَع�ا 
ُدَع�اًء: س�أل الله حاجًة. وال نق�ول بالعربية 
»صلين�ا من أجله« وال من أجل ش�فائه، بل 
)َدَعْون�ا ل�ه(. / التََّداِعيات: النتائ�ج، وغالبًا 
ْعَوى القضائية مثناها َدْعَوَيان  الس�لبية. / الدَّ
َع�ى: َزَع�م. ويتنبَّ�ه  وجمعه�ا َدَع�اَوى. / ادَّ
المح�رر ف�ي معالجة ن�ص مترج�م إلى أنَّ 
َع�ى« ق�د ُيقَصُد منها »ق�ال« ال غير. فقد  »ادَّ
درج�ت المعاج�م اإلنجليزية–العربية على 
وضع كلمة »اّدَع�ى« مرادفًا لكلمة »كاليم« 
ولكلمة »ألليج«، لكنهما تعنيان في الس�ياق 

اإلخباري »قال« ال غير. 

ِدْعبٌِل بكس�ر الدال: ش�اعر قدي�م عاصر أبا 
تمام.
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َدَعَك َيْدَعُك َدْعَكًا: َدَلَك بقوة.

�نَُد.  َعاَمُة: السَّ َدَعَم َيْدَعُم َدْعَمًا: س�اند. والدِّ
م�ن  الع�ادة  ف�ي  م  يق�دَّ األجنب�ي  ْع�ُم  / الدَّ
دول�ة قوي�ة إلى دولة ضعيفة بش�كل مال أو 
معون�ات عس�كرية لضمان تنفيذ سياس�ات 
معينة، ويمثل س�يولة مالية يس�هل التصرف 
به�ا فس�ادًا، وهو في ح�االٍت كثي�رة ُمَعطٌِّل 

للتنمية. 

َغ�ُل: الغابة. والجمع أكثر دورانًا:  َدغل. الدَّ
َأْدَغاٌل. 

دغ�م. اإلدغ�ام من ل�وازم الت�الوة القرآنية، 
األخب�ار  مذي�ع  أداء  عل�ى  ُيضف�ي  وه�و 
سالس�ة، ش�رط عدم المبالغة. مثاالن: )لن 
�ا( ُتنَطُق:  يق�وم( ُتنَط�ُق: »َليَّقوم«، و)كثيرًا مَّ

ا«.   »كثيَرمَّ

ُدُف�وٌف: آل�ة إيق�اع.  فُّ وجمعه�ا  ال�دُّ دّف. 
فَّ�اُت: خش�بُة توجي�ِه القاِرب،  �ُة والدَّ فَّ / الدَّ
الكت�اب:  ت�ا  / َدفَّ اُن.  �كَّ السُّ أيض�ًا  ى  وتس�مَّ
ِجلدتاه، وقالوا: )قرأت الكتاب من الِقْش�رة 

إلى الِقْشرة(.   

فْء، بهم�زة عل�ى الس�طر؛ وِدفَئًا،  دف�أ. ال�دِّ
بهم�زة عل�ى نبرة: الش�عور بح�رارة معتدلة 
فيَئة: البي�ت الزجاجي  مرغ�وب فيه�ا. / الدَّ
حيث ُتس�تنَبُت الُخَض�ُر واألزهار، والجمع 

َدفِيَئاٌت.

ْف�ُع وجمعه�ا   َدَف�َع َيْدَف�ُع َدْفع�ًا: س�اَق. الدَّ

�ٌة م�ن محامي المته�م يريد بها  ُدُف�وٌع: ُحجَّ
ل�ه. ومن  وق�َف إص�دار الحك�م عل�ى موكِّ
أن  أي  االْختَِص�اص(  بع�دم  ْف�ُع  )الدَّ ذل�ك 
ه�ذه المحكمة ليس م�ن اختصاصها النظر 
ف�ي هذه الدعوى. / ُدْفَع�ٌة ُدُفعاٌت: َقْدٌر من 
ْفَعة: مجموع  أص�ل المبلغ المطل�وب، والدُّ
واح�د.  وق�ت  ف�ي  المتخرجي�ن  الطلب�ة 
، وِس�الح  / ِمْدَف�ٌع وَمَدافُِع، وقصٌف ِمْدَفِعيٌّ

ال�ِمدَفِعيَّة.  

دفن. َمْدفٌِن وَمدافُِن: مقبرة.

ًا: َنَبَض القل�ب، أو قرَع الرجُل  دقَّ ي�ُدقُّ َدقَّ
�ًة: َصُغ�ر وكان دقيقًا  الب�اب. / َدقَّ َي�ِدقُّ ِدقَّ
في حجم�ه )إنه يهتم بالدقي�ق والجليل من 
َر لنا ما َدقَّ  قيُق: الغامض )فسَّ األمور(، والدَّ
م�ن المس�ائل، ودخل ف�ي َأَدقِّ التفاصيل(، 
قي�ُق من الناس: المنضبط في مواعيده.  والدَّ
: ال�ُمَدبَُّب.  قيُق: الطَّحيُن. / ال�ُمْسَتَدقُّ / الدَّ
�ُة ركيزة من ركائز أربع للمضمون في  قَّ / الدِّ
ُمها الس�رعة واإلحاطة  ُتتمِّ اإلعالم الخبري 
وش�رق  س�رع  ف�ي  ]انظره�ا  واإلش�راق. 
اإلع�الم  وس�ائل  بع�ض  تش�ترط  وح�اط[ 
اس�تناد الخبر إلى مصدرين قبل نش�ره، فإذا 
ج�اء الخبر ف�ي ِوكالة أنب�اء وصحيفة فربما 
يك�ون المص�در الصحيف�ة فق�ط، والوكالة 
نقلت عنه�ا، فذلك إذن مصدر واحد. على 
أن معظ�م وس�ائل اإلع�الم تعتبر مراس�لها 
مغني�ًا ع�ن المصدري�ن. ق�د يك�ون الخب�ر 
صحيح�ًا بأن كثيرين قد قتل�وا في الهجوم، 
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ة تكمن ٰههنا،  ولك�ن التفاصيل مهم�ة والدقَّ
فثم�ة ف�رق بي�ن أن يك�ون الجن�ود قتلوهم 
أو أن تك�ون ميليش�يا خارج�ة ع�ن القانون 
قتلته�م. وإي�راد عدد القتلى زائ�دًا أم ناقصًا 
ا. وحفاظًا على  فيه إخالل بالدقة. وهلم َجرَّ
ة – يس�لك الصحفي  قَّ ه�ذه القيم�ة، أي الدِّ
عب�ارات  م�ن  ويكث�ر  �ظ،  المتحفِّ مس�لك 
»حس�ب قول ف�الن..«، و»قي�ل..«، و»أنباء 
دة«، و»ذكر مصدر لم يكش�ف عن  غير مؤكَّ
نفس�ه..«، و»ص�ور لم يتم التثبُّ�ُت منها..«، 

إلخ.      

ْقَعاُء: التُّراُب. والفقر الشديد الذي  دقع. الدَّ
ى ُمْدِقعًا.  ُيلِصق أخاه بالدقعاء يسمَّ

�ُة: ال�َمْصطب�ُة من  كَّ �َر. الدَّ َدكَّ َي�ُدكُّ َدّكًا: دمَّ
الن�اس.  عليه�ا  يجل�س  خش�ب  أو  حج�ر 
اُن:  كَّ / ال�دُّ نَّ�ار.  الزُّ أو  الح�زاُم  �ُة:  كَّ / الدِّ

الحانوت. 

والجم�ع   . مس�َتبِدٌّ طاغي�ة،  ِدْكَتاُت�ور: 
ِدْكتات�ورون. بعض وس�ائل اإلعالم الغربية 
كانت تص�ف الحاكم في بعض دول العالم 
الثال�ث بالدكتات�ور وكأنَّ الكلم�ة ج�زٌء من 
اإلع�الم  للحي�اد،  ُمجان�ب  وه�ذا  اس�مه، 
ئيس فالن«  الرصي�ن يصف الرئيس بأنه »الرَّ
ث�م يوِرد الخبر الذي ق�د يتضمن فظيعة من 

فظائعه لكن دون نعته بالدكتاتور.

ُدْكُتور َدكاتِرة: طبيب؛ حامل شهادة دكتوراه. 
ة إلى شطب هذه  تميل وسيلة اإلعالم الجادَّ

ُم  الصفة عن الصحفيين العاملين بها فال يقدِّ
المذي�ع الدكت�ور نفس�ه به�ذه الصف�ة، وال 
ُيكت�ب ذلك على الشاش�ة ف�ي التلفزة، غير 
أن اإلع�الم الج�ادَّ يبرز اللق�ب إذا تحلَّى به 
الضي�ف، فمثلم�ا ندعو الضيف العس�كري 
برتبت�ه، ندع�و الضي�ف األكاديم�ي برتبت�ه، 
وال نميل إلى لقب »األس�تاذ الدكتور«، ألن 

كتور.  ة الناس ال تفرق بينه وبين الدُّ عامَّ

اللْفَظ�ة:  وَداَلَل�ُة  أرَش�َد.  َداَلل�ًة:  َي�ُدلُّ  دلَّ 
اء  م�ا ُيْفه�م منه�ا، أي المعن�ى، وأج�از الفرَّ
يت،  �كِّ اللة بكس�ر الالم وحكاها ابن السِّ الدِّ
وق�د َيس�تخدم بعضه�م كلمة »َدالل�ة« بدل 
م�ن  نف�ر  وض�ع  وعندم�ا  تباهي�ًا،  »معن�ًى« 
ال�ُمتأْكِدمي�ن مناهج لتعليم العربية لألطفال 
ألغ�وا كلم�ة »معن�ى« وجعل�وا كلم�ة داللة 
ل:  الَّ ل، والدَّ الَّ اَلَلة: ِحرَفة الدَّ بدياًل له. / الدِّ
ُج للسلعة سواء أكان في  ال�ُمناِدي الذي ُيروِّ
م�زاد للَّْوَحات الغالية، أم في س�وق األثاث 
ُء: مرشد  لِيل وَجمعها َأِدالَّ المس�تعمل. / الدَّ
يَّاح أو دليل القافلة في صحرائها، وَدليل  السُّ
لِيل  والدَّ الهوات�ف.  الهات�ف: كت�اب أرق�ام 
والجم�ع أِدلٌَّة: البره�ان. / َأَدلَّ ُيِدلُّ إِْدالالً: 
َتَجاَرَأ َجَراَءًة على صديقه أو رئيِس�ه بمَحبَّة، 
وكان�ت ل�ه َدالٌَّة علي�ه للُودِّ وطوِل العش�رة، 
)ه�ل لك أن تكلِّم لي المدير، فإن لك عليه 

ًة(.   َدالَّ

دلت�ا. ِدْلَت�ا الني�ل: األرض المحص�ورة بين 
فرع�ي دمي�اط ورش�يد م�ن القاه�رة حت�ى 
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ْلت�ا مثل�ث كمعك�وس  َمَصبَّْي�ه، وش�كل الدِّ
حرف دلتا اليوناني إن نظرت إلى الخريطة، 
وكالح�رف غي�ر معك�وس إن نظ�رت م�ن 

اليونان.   

َصَب�َغ  / َأْدَل�َج:  لي�اًل.  س�ار  َأْدَل�َج:  دل�ج. 
بأيديولوجي�ة معين�ة، )كل ش�يء ف�ي ه�ذه 
بأيديولوجي�ة  ُمَؤْدَلَج�ًا  أصب�ح  المؤسس�ة 
الح�زب الحاك�م(. األَْدَلج�ُة س�عي جماعة 
ذات فكر معين إلى تسِييِد فكرها في منحى 
م�ن مناح�ي الحي�اة. والش�خص ال�ُمَؤْدَلج 
المتش�بع بفك�ر حزب�ي أو تنظيم�ي معي�ن؛ 
يص�دق هذا عل�ى الفكر الش�يوعي بألوانه، 

وعلى الفكر السلفي بألوانه. 

ًا. وفي  ُس َتْدلِيس�ًا: َغشَّ ِغشَّ دلس. َدلََّس ُيَدلِّ
التجارة: أخفى البائع عن المشتري عيبًا في 
الس�لعة؛ والتَّْدليُس في إس�ناد الحديث: أن 
�نَد  ة السَّ ُث آخَذ الحديث بقوَّ يوِه�َم ال�ُمَحدِّ
بأن ُيس�قط، مثاًل، من سلسلة السند شخصًا 

غير ثقة.  

َدَلَع لسانه: أخرجه.

َدَلَف َيْدلُِف َدْلفًا: مش�ى بخطى قصيرة ِمْشيَة 
الشيخ. 

ُدْلِفي�ٌن، وجمعه�ا َدالفي�ُن: مخل�وق بحري 
من رتبة الحيتان، والكلمة مس�تعملة قديمًا، 
َخُس« للمعنى  أيضًا »الدُّ القدماء  واس�تعمل 

نفسه. 

َدَل�َك َيْدُل�ُك َدْل�َكًا: َدَعَك الجس�م، ويغلب 
والتَّْدلِي�ُك:  �َك،  َدلَّ بالتش�ديد:  اس�تعمالها 
وس�يلة طبية  الِعاَلِجيُّ  والتَّْدلِي�ُك  المَس�اُج، 
واس�عة االنتش�ار، وه�و ما يس�مونه العالج 

الطبيعي.

َه�ُه الُح�بُّ أي حيَّ�َره  دل�ه. ال�ُمَدلَّ�ُه: َم�ْن َدلَّ
�ه ف�ي الحي�اة. ق�ال ُنَصْيٌب:  وص�ار كلَّ َهمِّ
)مس�اكيُن َأه�ُل الِعش�ِق م�ا كنُت أْش�َتري.. 

جميَع حياِة العاشقيَن بِِدْرَهِم(. 

دلَّى ُيَدلِّي َتْدلَِيًة: علََّق وَأْنَزل، )ربطه من كلتا 
ه في البئر كي يبحَث  رجليه بحبل متين ودالَّ
عن الخاتِم(، )جلس الطفل على ال�َمصطبة 
وَدلَّى رجليه(. / َأْدلى الرجل َدْلوًا في البئر، 
وَأْدَلى برْأِيه، وَأْدَلى بتصريٍح، وَأْدَلى بصوته 
بأصواته�م.  َأْدَل�ْوا  وه�م  االنتخاب�ات  ف�ي 
ومن�َع الطَّاُبور الطوي�ل الكثيرين من اإِلْدالء 

بأصواتهم. 

ة: )نزل م�ن الجرح َدٌم(،  َدٌم نكتبه�ا بال ش�دَّ
وَدِم�َي الُج�ْرُح وَيْدَم�ى فه�و داٍم، والجم�ع 
فئت�ه أي  ِم: فصيلت�ه أي  ال�دَّ ِدم�اٌء. / زم�رة 
اللعبة  ُدَم�ًى:  ْمَي�ُة، جمعها  مجموعت�ه. / الدُّ

على هيئة إنسان.

ِمُث:  َماَث�ُة: اللِّيُن، والش�خص الدَّ دم�ث. الدَّ
ْمِح.  ذو الُخُلِق السَّ

َدَم�َج. َأْدَمج ُيْدِمُج إِْدَماجًا: َمَزَج، ووفَّق بين 
األش�ياء لتصب�ح ش�يئًا واح�دًا، وقي�ل َدَمَج 
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بالمعنى نفس�ه./  اإِلْدَماج في التربية: وضع 
التَّالِم�َذة الذي�ن يعانون من إعاقة نفس�ية أو 
ذهني�ة مع اآلخرين ف�ي غرفة صف واحدة، 
وع�دم فصله�م. وقيل ل�ه التعلي�م الدامج. 
/ االْنِدَم�اج في مجتمع معي�ن: الدخول فيه 

واالنسجام مع ثقافته.    

األس�لحة  الش�امل:  م�ار  الدَّ أس�لحُة  َدَم�َر. 
النووي�ة والكيماوي�ة والجرثومية. واش�تهر 
ع الغ�رب بوج�ود هذه  التعبي�ر عندم�ا ت�ذرَّ
األس�لحة ف�ي العراق تس�ويغًا لغ�زوه الذي 

حدث عام 2003. 

اِمُس:  َدَمَس َيْدِمُس َدْمَسًا: أخفى. الظَّالُم الدَّ
�ديد ال�ذي ُيْخِف�ي األش�ياء ع�ن العين.  الشَّ
�ُس: المطب�وخ حتى تختِفَي  والف�ول ال�ُمَدمَّ

حبات الفول وتذوب في عصيدٍة.

َدْمَع�ٌة  دموع�ه.  نزل�ت  َدْمع�ًا:  َيْدَم�ُع  َدَم�َع 
وَدَمع�اٌت وُدموع: قط�رات تنزل من العين. 
والُب�كاُء بدم�وع التماس�يح: ادِّع�اُء الح�زن 
اتِّق�اء لش�رٍّ أو َجْلب�ًا لمنفعة. وأص�ل التعبير 
الدم�ع  ي�ذرف  التمس�اح  إن  تق�ول  خراف�ة 
لجلب الفريس�ة. على أن التِّمساح يذرف ما 

يشبه الدمع وهو يلتهم الفريسة.

َدَم�َغ َيْدَم�ُغ َدْمَغًا: َخَتم، ووضع َدْمَغًة تش�ير 
َداِم�ٌغ: قاطع.  إل�ى تس�ديد الرس�وم. دلي�ل 
َماغ: ال�ُمخُّ وال�ُمَخْيُخ والنَُّخاُع جميعًا.  / الدِّ

دم�ك. ِمْدَم�اٌك: صفُّ حج�ارة أفقي ِضْمن 

الجدار. 

ُل جمعها َدَماِمُل: بثرة تنش�أ عن  مَّ دم�ل. الدُّ
اٌج، أو  ُل الكبي�ر ُخرَّ مَّ الته�اب جل�دي. والدُّ

ُخَراج. 

ْمُلُج: س�وار في العضد، أي أعلى  دملج. الدُّ
الذراع، وعليه لم يكن إيليا أبو ماضي دقيقًا 
ف�ي قوله، وهو متحير م�اذا ُيهدي محبوبَته: 
)َأِس�َوارًا أم ُدْمُلج�ًا ِم�ن ُنض�اٍر.. ال ُأِح�بُّ 

الُقيوَد في ِمْعَصَمْيِك(. 

دمن. َأْدَمَن التدخين، أو على التدخين: لزمه 
َمن: النبتة  غير قادر على تركه. / َخْضراُء الدِّ
الجميلة تخرج في األرض الَخِربة، وتفسير 
الدمن( اجتنبوا  اكم وخض�راَء  )إيَّ الحديث: 

المرأة الجميلة السيئة التربية. 

األَْدَن�ى:  �ْرُق  الشَّ اقت�رب.  ًا:  ُدُن�وَّ َيْدُن�و  َدَن�ا 
االس�م ال�ذي أطلق�ه المس�تعمر األوروبي 
عل�ى المنطق�ة م�ن مص�ر إل�ى أفغانس�تان، 
ل  تميي�زًا له�ا ع�ن الش�رق األقص�ى، وفضَّ
المس�تعمر األميركي تعبير الش�رق األوسط 
ألن أوروبا نفس�ها بالنسبة إلى أميركا شرق، 
وُيس�تعَمل اليوم ف�ي الغرب مصطلح »مينا« 
ويعن�ي الش�رق األوس�ط وش�مال إفريقي�ا. 
كان�ت حماس�ة الناطقي�ن بالعربي�ة لتحقيق 
حل�م الوحدة قد جعلتهم يتمس�كون بعبارة 
»الوط�ن العربي«، ث�م مالوا، وم�ال العالم، 
إلى مصطلح العالم العربي الذي ترس�خ مع 
الربيع العربي الذي بدأ في أواخر 2010، إذ 
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جاء برهانًا على أن في البلدان العربية شعورًا 
قومي�ًا رابط�ًا. يس�تعمل اإلعالم�ي العرب�ي 
الش�رق األوس�ط تعبيرًا عن وضع  مصطلح 
سياس�ي معي�ن يضم تركيا وإي�ران والبلدان 
العربية في آس�يا، وَيستعمل مصطلح العالم 
العرب�ي لش�أن عربي، وفي س�ياق الش�عور 
القوم�ي يمك�ن اس�تعمال مصطل�ح الوطن 
ني�ا ُدَن�ًى، والمنس�وب  العرب�ي. / جم�ع الدُّ
عين  . / في التعبير )نحن، الموقِّ إليه�ا ُدْنَيِويٌّ
أدناه، نطلب ش�ق طريق إلى القرية( ُنصبت 
أي  االختص�اص،  عل�ى  ِعي�ن  ال�ُمَوقِّ كلم�ة 
 .» أنَّ ثم�ة فع�اًل محذوف�ًا قبلها ه�و »َنُخصُّ
ومثله�ا: )نح�ُن، الع�رَب، أصح�اب تاريخ 
مجيد(، فكأنَّك قلت »نحن، َأُخصُّ العرَب، 
أصح�اُب تاري�خ مجي�د«. ]راج�ع لخاصة 

وخصوصًا »خّص«[

�َخ. نقول َدنَِس ثْوُبه  َدنَِس َيْدَنُس َدَنَس�ًا: توسَّ
المعاب�د:  أو  المقاب�ر  / َتْدنِي�ُس  َتَدنَّ�َس.  أو 
إغاظ�ة  أو  إهان�ة  بغي�ة  الق�اذورات  وض�ع 
ق�وم، أو التعامل مع المقاب�ر والمعابد بغير 

االحترام الالئق. 

َدنِ�َف َيْدَنُف َدَنفًا: مرض من ش�دة العش�ق، 
فهو َدنٌِف وُمْدَنٌف. 

اهية: المصيبة، وع�دَّ أبو عبيدة في  ده�ا. الدَّ
اهي�ة.  للدَّ اس�ٍم  أْرَبَعِمئ�ة  واه�ي،  الدَّ كت�اب 
/ م�اذا دهاكم! م�اذا َدَهى الق�وم!: ما الذي 
اهية: الواسُع الحيلة.  حلَّ بكم! / الرجل الدَّ

ْهريُّ عن�د القدماء: غي�ر ال�ُمْؤِمِن  ده�ر. الدَّ
�ُة فرق�ٌة  ْهِريَّ بدْه�ٍر س�وى ده�ر الدني�ا، والدَّ
قال�ت بأن الدهر قديم وب�أن العالم موجود 
ْهِريُّ بالضمة: الشيخ  بنفسه منذ األزل. والدُّ
الطاعن في السن الذي مر عليه دهر طويل. 

َدَهَس�ِت  )الس�يارة  َدْهس�ًا:  َيْدَه�ُس  َدَه�َس 
الطفل(. وأجازوا داَسْتُه، وَدَعَسْته. 

ده�ش. ُدِه�َش وُش�ِدَه أيضًا: فوِج�َئ. )هذا 
. / )وقف  أمر ُمْدِهٌش(: مفاِجٌئ وغالبًا س�ارٌّ
َمْش�ُدوَهًا أم�ام المنظر(: َمْدُهوش�ًا ومتحيِّرًا 
ومبلبل الفكر. اإلدهاُش: اإلبهار س�ينمائيًا. 
هَشُة: الشعور بحرارة الوضع  ]انظر بهر[ الدَّ
ر الحميميَُّة  ِد الدهش�ة تتبخَّ الجديد، )مع تبدُّ
من العالقة، لكن الود والحب أبقى وَأْدَوم(.

ْهَقاُن:  َهاُق: ال�ُممتلئة. / الدِّ دهق. الكأس الدِّ
العص�ر  ف�ي  القري�ة  أو  ال�َمزرع�ة  �ُر  ُمَدبِّ
العباس�ي، وكان في الغال�ب أعجميًا، وكان 
َهاِقي�ُن من أهم عناصر »خلق الثروة« في  الدَّ
ذل�ك الزم�ن. ]انظر خلق الث�روة في خلق[ 
/ َدَهاِقنَ�ُة السياس�ة: المطلع�ون على بواطن 

األمور، من ساسة أو محلِّلين.   

َدَه�َم َيْدَه�ُم َدْهم�ًا = داَهَم ُيداِه�ُم ُمَداَهَمًة: 
ة  َهَجَم وفاجَأ. ومن لوازم األنظمة المس�تبدَّ

مداهمة الناس في بيوتهم. 

هِن  َدَهَن َيْدُهُن، بضم الهاء، َدْهنًا: َطَلى بالدُّ
ُهون:  أو م�ا أش�بهه م�ن ط�الء زيت�ي. / الدُّ
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مفرد، بمعنى الم�ادة العالجية أو التجميلية 
َه�اُن: الجلد  الت�ي ُيْطَل�ى به�ا الجل�د. / الدِّ
ه�ان﴾.  كالدِّ َوْرَدًة  ﴿فكان�ت  األحم�ر، 
ِدهان�ات: ِصب�غ زيت�ي  والجم�ع  َه�اُن  / الدِّ
ُيْطلى به الخش�ب لحمايته م�ن المطر إلخ، 
والحدي�د لحمايت�ه م�ن التأكس�د وتكوي�ن 
َدأ، وجدران المستشفيات. / ال�ُمداَهنَُة:  الصَّ
التقرب إلى ذوي النفوذ بمدحهم والضحك 

لفكاهاتهم الفاترة.

َتَدْهَوَر: س�قط من عُل، وللس�يارة:  دْه�َوَر. 
األس�هم:  وألس�عار  وانقلب�ت،  انحرف�ت 

هبطت بقوة هبوطًا مفاجئًا. 

. / َداَوى  ي، فله َدِويٌّ ى الرع�د ُي�َدوِّ دوا. َدوَّ
والدواء: مادة  المرضى: عالجه�م.  الطبيب 
اَياُت:  اَيُة والدَّ الع�الج، والجمع َأْدِوَيٌة. / الدَّ

َواُة: ال�ِمْحَبَرُة.  الَقابَِلة. / الدَّ

ْوُح:  ْوح�ُة: الش�جرة العظيمة. والدَّ دوح. الدَّ
مجموعُة األشجار الوارفة الظالل.

ُدوسيه، والجمع ُدوِسيهات. بل نقول: ِمَلفٌّ 
اٌت. وِملفَّ

ُدوالر: كذا بالكتابة الشائعة، وهي في النطق 

إما ُدوالٌر أو ُدَلٌر. 

وُن�م مقياس مس�احة اختَلف من  دون�م: الدُّ
عص�ر إل�ى عص�ر وم�ن م�كان إلى م�كان. 

ويكاد يستقر على ألف متر مربع.  

انيًَّا. والديموغرافي�ا ه�ي  ديموغرافيَّ�ًا: ُس�كَّ
انّي، )االعتبارات الديموغرافية  كَّ الوضع السُّ
تف�رض عل�ى الحكومة رفع س�ن التقاعد(، 
انية ل�كان ذلك  �كَّ ول�و قلن�ا االعتبارات السُّ

وافيًا بالغرض. 

ديناميَّ�ات  حي�وي.  وديناميك�ي:  ديناِم�ّي، 
الجماع�ة: القوى التي تصنع صراعًا وتخلق 
أيضًا ترابطًا داخل جماعة كفريق رياضي أو 
طلبة يقومون برحلة؛ وديناِميَّات ال�ُمجتمع: 
الق�وى الت�ي تجعله يس�تجيب للتغيير. ففي 
تأثيره�ا ف�ي  ي�زداد  المجتم�ع ق�وًى خفيَّ�ٌة 
أوض�اع معينة، منه�ا التراب�ط العائلي الذي 
ة المتوس�طة فيؤدي  ي�زداد في أوقات الش�دَّ
إل�ى ع�ودة النظام العش�ائري، ف�إذا تعرض 
المجتم�ع إلى ش�دائد عظيم�ة كالتهجير أو 
خط�ر اإلب�ادة فربما انتث�ر العقد العش�ائري 

لصالح األسرة الصغيرة.
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الذال

ذ. ح�رف يخرج من بين اللس�ان واألس�نان 
العلي�ا؛ وه�و ُينط�ق داالً غي�ر معجم�ة ف�ي 
تصب�ح  »فهك�ذا«  المغ�ارب،  م�ن  أنح�اٍء 
»هك�دا«؛ ولي�س حظه بأفض�ل في حواضر 
مص�ر والش�ام – دون القرى والبوادي – إذ 
ينط�ق زاي�ًا، »فالذميم« هناك »زمي�م«. وإذا 
تخي�ل المرء صوَت »ال�زاي« طنين بعوضة 
»فال�ذال« طني�ن بعوض�ة ُق�صَّ جناحاه�ا. 
وال ب�دَّ أن القدماء عرف�وا في قبائلهم إبدال 
ال�ذال داالً أو زاي�ًا فثم�ة كلمات وردت في 
؛  ، وَبذَّ المعاجم القديمة بصورتين، مثل: )َبزَّ
؛ وح�دوة الحص�ان وحذوته؛  ، وَح�ذَّ وح�زَّ

والبردعة والبرذعة(.  

)ذا  اإلش�ارة  الس�م  البس�يطة  الص�ورة  َذا: 
محم�د  ٰه�ذا  أي  المعال�ي/  وذي  محم�د، 
وٰهذي المعالي(، والمشهور »ٰهذا«، بإضافة 
ه�اء التنبيه في أوله�ا. ومثناها للقريب ذان، 
وٰه�ذان. وللبعي�د ذانَِك وَذْينِ�َك، )هل ترى 
س�يكون  الول�دان  َذانِ�َك  الولدي�ن؟  َذْينِ�َك 
لهما مس�تقبل باه�ر(. والمؤنث ذي، ومثنى 
المؤن�ث للقريب تاِن، وَتْي�ِن. وللبعيد َتانَِك 
َتْينِ�َك  إل�ى  ألتح�دث  )س�أذهب  وَتْينِ�َك 
الفتاتين، فَتانَِك الفتاتان ُتْشرفاِن على تنظيم 
الحفل(. ولم يعد لمثنَّى اسم اإلشارة للبعيد 

كبي�ر وجود ف�ي النص�وص المعاصرة، في 
حين تستعمل أوٰلئك لجمع البعيد. على أنه 
ليس ثمة من بديل يس�دُّ َمَس�دَّ اسم اإلشارة 
للمثن�ى البعيد: يريد الكاتب أن يقول ش�يئًا 
ع�ن رجلين يقفان بعي�دًا فهل يقول: »ٰهذان 
الرجالن« وكأنهما يقفان بقربه؟ األفصح أن 

يقول: )ذانَِك الرجالن(. 

ذاَب َيُذوُب َذَوَبانًا: سال بعد صالبة. 

ذأب. ُذَؤاَبٌة، َذواِئُب: خصلة الشعر المنسدلة 
على الظهر. 

ذات: صاحب�ة، )فت�اة ذات عل�م(. ]راج�ع 
م�كان  ف�ي  حديث�ًا  تس�تعمل  / ذات  »ذو«[ 
»نف�س«: »رأيت�ك أمس ف�ي المطع�م ذاتِه« 
أي )رأيت�ك ف�ي المطع�م نفس�ه(، وأكث�روا 
ف�ي الصحافة من إضافتها إلى غير الضمير: 
اُت اإِلٰلهية:  »رأيتك في ذات المكان«. / الذَّ
تعبي�ر يري�د قائل�ه تجنُّ�َب ذك�ر اس�م »الله« 
تنزيهًا له، وال س�يما عند تناول االختالفات 
ُه الل�ه تعالى في اإلعراب  بي�ن العقائد؛ وننزِّ
بعبارة: »لفظ الجاللة«. / َذاتّي: تستعمل في 
أس�لوب اإلضاف�ة: )محرك ذات�يُّ التزييت، 
التخزي�ن(، ونعت�ًا: )اكتفاء  وبرنام�ج ذات�يُّ 
 .) ، س�يرة ذاتيَّة، ونقد ذاتيٌّ ، حكم ذاتيٌّ ذاتيٌّ
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بالش�خص، كاألس�لوب  المتعلق   : اتيُّ / الذَّ
الذاتي الذي يعبر فيه المرء عن نفسه بحرية، 
اتِيُّ في  ض�ده: الموضوع�ي. / القص�ور الذَّ
الفيزي�اء: مقاوم�ة الجس�م ألي تغيي�ر على 
حالت�ه الحركية. وم�ن تجليات�ه: عند فرملة 
الن�اس  أجس�ام  تس�تمر  للحافل�ة  مفاجئ�ة 
بداخله�ا ف�ي التحرك إلى األم�ام، فالواقف 
يق�ع والقاعد يميل نحو األم�ام. وعند قطع 
الكهرباء عن مثقاب فإنَّ ريش�ته تس�تمرُّ في 
الدوران بعض الوقت بفعل القصور الذاتي.  

ذاَد َيُذوُد َذْودًا: دافع وطرد المعتدي: )َيُذوُد 
عن وطنه(. / ال�ِمْذَوُد: معلف الدابَّة. 

َذاَع َيِذيُع ُذُيوعًا: انتش�ر. / ال�ُمِذيُع: شخٌص 
به مرتفع ج�دًا. / ُمِذيع  يظ�نُّ النَّ�اُس أن مرتَّ
الرب�ط، ف�ي ال�ِمْذي�اِع خاصة: مذي�ع يقول 

شيئًا قبل كل برنامج. 

َذاَق َي�ُذوُق َذْوق�ًا وَذَواقًا: أح�سَّ بحليمات 
�ي َم�ذاٌق ال أجده أليِّ  ق، )لِطع�ام أمِّ الت�ذوُّ
الَح�َواسِّ  إح�دى  ْوُق:  ال�ذَّ آخ�ر(،  طع�ام 
اَقُة:  وَّ الخمس وآلته ُحَلْيمات في الفم. / الذَّ
ْوق المره�ف في طع�ام أو لباس أو  ذو ال�ذَّ
ْوُق  كالم. وه�و يمل�ك ذائَِق�ًة مرهف�ة. / الذَّ
ق الجم�ال  الرفي�ع: التهذي�ب، وأيض�ًا ت�َذوُّ

واإلحساس به.

ًا: داَفَع )َنُذبُّ عن الوطن بكل  َذبَّ َي�ُذبُّ َذبَّ
بِّ إبع�اد  م�ا نمل�ك(. / واألص�ل ف�ي ال�ذَّ

باب. الذُّ

َيْذَبُح َذْبحًا: قتل بالس�كين. المذبحة:  َذَب�َح 
اإلعالم�ي  االس�تخدام  ]انظ�ر  المج�زرة. 
ْبُح:  بيح: المذب�وح. / الذِّ تح�ت جزر[ / الذَّ
ْبح ﴿وفدْيناه بِِذْبٍح عظيم﴾.  حيواٌن ُهيَِّئ للذَّ

َباَلُة:  َذَب�َل يْذُبُل ُذُبوالً: ارتخى من ُهزال. الذُّ
ما برز من خيط الشمعة وفتيل المصباح. 

َذَخ�َر َيْذُخ�ُر ُذْخ�رًا: حف�ظ الش�ي وصان�ه. 
واألص�ل  الم�ال.  راك�م  ادِّخ�ارًا:  َخ�َر  / ادَّ
»اذدخر« قلبت الذال داالً وأدغمت الداالن. 
َخيرة الحيَّة: الرصاص القاتل، تمييزًا له  / الذَّ

عن األعيرة المطاطية، وَطَلقات الصوت.

المس�حوق  ُروُر:  ال�ذَّ نَث�َر.  ًا:  َذرَّ َي�ُذرُّ  َذرَّ 
َذرٌّ  و)ه�ذا  الج�رح.  عل�ى  ُي�َذرُّ  العالج�ي 
وتموي�ه  إيه�ام  أي  العي�ون(  ف�ي  م�اد  للرَّ
: صغار  رُّ بغ�رض تنفيذ خط�ة أخرى. / ال�ذَّ
ْينا ذل�ك  ٌة، وبه�ا َس�مَّ النم�ل، والواح�دة َذرَّ
ة المحت�وي على  الج�زء الصغي�ر من الم�ادَّ
واإللكترونات.  والنيوترون�ات  البروتونات 
باالنش�طار  تعم�ل  قنبل�ة  �ة:  يَّ رِّ الذَّ / القنبل�ة 
النووي، وأول استعمال لها كان على مدينة 
 ،1945 اليابانية، أغس�طس/آب  هيروش�يما 
وكانت قوة تلك القنبلة مس�اوية لس�تة عشر 
ألف طن من مادة ت.ن.ت. واألشهر اليوم 
ة، وهي مختلفة، إذ قوام عملها  القنبلة النََّوِويَّ
انش�طار فاندم�اج ن�ووي. وف�ي أول اختبار 
له�ا َأطَلَق�ت قوًة تكاف�ُئ 10 ماليين طن من 
ال�� ت.ن.ت؛ أي أنه�ا تس�اوي 625 قنبل�ة 
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هيروش�يمية. والقنبل�ة النووي�ة ه�ي نفس�ها 
الهيدروجينية. ]انظر التخصيب في خصب[  

َذَرا َي�ْذُرو َذْرَوًا؛ وَي�ْذِري َذْرَيًا: الرياح َتْذُرو 
ي  الت�راب: تنث�ره في اله�واء. / الم�رأُة ُتَذرِّ
ي�ه بإِْقَف�ازه ف�ي الهواء  ْمِس�م َتْذِرَي�ًة: ُتنَقِّ السِّ
والنفخ عليه. / ال�ِمْذَرى وال�َمذاري: ُمْشٌط 
كبير من خشب لتنقية األرض من الحصى. 

ْرَوُة: القمة. ْرَوُة والذُّ / الذِّ

ذرب. )إن�ه َذِرُب اللس�ان، تتح�ول األفكار 
بس�رعة على رأس لس�انه إل�ى كلمات، فإن 
َعِدَم الفكرة تكلم بطالقة وأوهم الس�امعين 
بأنه يقول شيئًا ذا بال(. مما يعين المذيع أن 
يكون ذرب اللس�ان ألن »الهواء« ال يحتمل 
الصم�ت، ه�ذا إل�ى بديه�ة س�ريعة، وثقافة 

طيبة تكتمل بهما آلته.

َذَرَع َيْذَرُع َذْرعًا: قاَس ومش�ى، )أخذ يذرع 
المم�ر جيئ�ة وذهابًا أمام غرف�ة العمليات(. 
راُع مؤنثة: وهي يد اإلنس�ان وس�اعده  / الذِّ
راُع:  وعضده جميعًا حتى رأس الكتف. / الذِّ
مقياس طول لألقمش�ة خاصة. عند بعضهم 
هو من المرفق حتى نهاية اإلصبع الوس�طى 
روه ب� 48 س�م، وعند البعض من رأس  وقدَّ
الكت�ف وقدروه بثمانين س�نتمترًا. / ِضْقُت 
َذْرع�ًا باألمر: َمِلْل�ُت وتوتَّرت منه. / )فالن 
ِذَراِع�ي اليمن�ى ف�ي المش�غل(، أي هو أهم 
الكبي�ر.  ِري�ع:  الذَّ / الفش�ل  ل�ي.  مس�اعد 
ع�ون بحماية رعاياه�م كي يفرضوا  / )يَتَذرَّ

على البالد ش�به احت�الل، فهم يتخذون من 
َرائِ�ع:  حماي�ة رعاياه�م َذِريَع�ًة(. / س�دُّ الذَّ
ِريَع�ُة عمل غير  م�ن مفاهي�م الفقه�اء، والذَّ
مح�رم غي�ر أن�ه قد ي�ؤدي إل�ى الح�رام أو 
المك�روه، فإباح�ة الخم�ر لغير المس�لمين 
ضمن المجتمع اإلسالمي قد تؤدي إلى أن 
يشربها المسلمون. وزراعة العنب قد تؤدي 
إلى صنع الخمر، والجلوس في المقهى قد 
ي�ؤدي إل�ى الغيب�ة والنميم�ة، إل�خ. األخذ 
الش�ديد بمبدأ س�د الذرائع ي�ؤدي إلى كثير 
من التش�دد. وترد على األلس�ن عبارة: سد 

الذرائع َأْولى من جلب المنافع.   

َذَرَف َيْذِرُف َذْرفًا: سكب الدمع. 

َذَرَق َي�ْذِرُق الطائر: رم�ى بذات بطنه، يراها 
المرء على ذراعه أو يتحسس�ها على رأسه، 

ْرُق. فهذا الذَّ

ذعن. َأْذَعَن ُيْذِعُن: خضع. نقولها وال نقول 
َم. رضخ التي تعني َهشَّ

َفُر: الرائحة الكريهة من زيت مقليٍّ  ذف�ر. الذَّ
أو نتن أو ُصناُن إبط. 

ُقوُن:  َقُن، بفتحتي�ن، واألْذقان والذُّ ذقن. الذَّ
ْكسوكة من الحنك السفلي.  موضع السَّ

الرائح�ة،  طي�ب  أي   : َذِك�يٌّ المس�ك  ذكا. 
: أي سريع الفهم. / َأْذَكى النار  والرجل ذكيٌّ
ُيْذِكيه�ا إِْذَكاًء: زاده�ا اش�تعاالً، وأْذَك�ى نار 
كاء:  الفتنة أيضًا. / َذكَّى الشاة: ذبحها. / الذَّ
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سرعة الفهم، ومن طريف تعريفاته أنه ذلك 
ال�ذكاء.  اختب�ارات  تقيس�ه  ال�ذي  الش�يء 
/ اختبار الذكاء: ش�يء مخَتَلف عليه بشدة. 
وق�د ُجِعَل�ت المئة المعدل فم�ن أحرز أقل 
منه�ا فهو دون المتوس�ط، ومن أحرز أعلى 

منها فهو فوق المتوسط.  

َذَك�َر َيْذُك�ُر ِذْكرًا: َأْوَرَد في كالم�ه. / َتْذَكاٌر 
وتِ�ْذَكار، )ه�ذا الخاتِ�م َت�ْذكار م�ن صديق 
الص�ورة  ه�ذه  مع�ه  ل�ي  وُأِخ�ذْت  قدي�م، 
التَّذكاري�ة(. / َتْذكَِرُة الس�فر: بطاقة الس�فر. 
ْكِر: حْلقة يذكر فيها اسم الله مع  / حْلقة الذِّ
ْكُر، والذكر  األَْذَكاُر: األدعي�ة. / الذِّ إيق�اع. 
َك�ر: أخ�و األنث�ى.  الحكي�م: الق�رآن. / الذَّ
: الذي يفضل الذكور  ُكوِريُّ / ال�ُمْجَتمع الذُّ
َرة: ورقة  على اإلناث في المعاملة. / ال�ُمَذكِّ
تحمل توجيهًا إداريًا، أو اس�تدعاء لشخص 
إلى مركز ش�رطة إلخ، أو توضيحًا أو اتِّهامًا 
�ر الم�رَء  رس�ميًَّا. وه�ي الدفت�ر ال�ذي يذكِّ
رة  ال�ُمَفكِّ بمواعي�ده، ويقال له�ذه األخي�رة 
أيضًا، واألجندة. / ال�َمذُكور: كلمة رسميَّة 
تق�وم مقام االس�م المذكور آنِفًا أي س�ابقًا، 
).. وق�د أثبت المذكور أنه كان في الخارج 
الس�نوية:  ْكَرى  الجريمة(. / الذِّ وقت وقوع 
ال ب�د ف�ي اإلع�الم من خبر يبن�ي الصحفي 
علي�ه تقريره، وقد ال يك�ون الخبر حدثًا بل 
ِة  �نَوية، أو الَعْش�ِريَّ ِذك�رى. ففي الذكري السَّ
�ة، لوفاة ش�خص أو لوقوع زلزال  أو الِمَئويَّ

ُيْتَبُع بتقرير.   ُيصاُغ خبر وقد 

ٌة  ليل َأِذلَّ ًة: هاَن. وجمع الذَّ ً وِذلَّ َذلَّ َي�ِذلُّ ُذالَّ
عاب: تليينها. / والناقة  ُء. / تْذلِيُل الصِّ وَأِذالَّ

ُلول: السهلة االنقياد.  الذَّ

ذل�ق. ف�الن َذلِ�ُق اللس�ان: َطْلق اللس�ان ال 
يتلعثم. ]انظر ذرب[

ة المالية: مجموع ما للش�خص وما  مَّ ذّم. الذِّ
ة:  مَّ علي�ه من حقوق والتزامات. وب�راءة الذِّ

ورقة رسمية بأن المرء غير مطلوب بدين. 

َذَهاب�ًا: انصرف. / ال�َمْذَهُب:  َيْذَهُب  َذَهَب 
ال�َمذهبيَّة:  والخالف�ات  الطريق�ة والعقيدة. 
الفروق بين المذاهب مع االتفاق في أركان 
َهُب األبيض: القطن عندما كان  الدين. / الذَّ
�ًا. والذهب األبيض اليوم:  مص�در ثراء مهمَّ
ذه�ب ُخِلط بمع�دن أبي�ض كالفضة عوضًا 

الذهب األسود: النَّْفط.   عن النحاس. 

َذِهَل َيْذَهُل ُذُهوالً: انفعل فتبلَّد تفكيره. 

ه�اُن: اضط�راب ف�ي الفك�ر م�ع  ذه�ن. الذُّ
البيئ�ة  وس�اوس وهلوس�ة، وانفص�ال ع�ن 

المحيطة. 

�ة: آخ�ر ش�هر في الس�نة الهجرية،  ذو الِحجَّ
�ِة واقت�رب األضحى، إن  ذو الِحجَّ )حض�ر 
ِة مبارك ألنه ش�هر الحج، وفي ِذي  ذا الِحجَّ

ِة الماضي وقَّعت عقد هذا البيت(. الِحجَّ

ذو. ذو، الت�ي بمعنى صاحب، من األس�ماء 
عل�م،  ذو  رج�ٌل  )ه�ذا  أمثل�ة:  الخمس�ة. 
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عل�م(،  ذوو  ورج�اٌل  عل�م،  ذوا  ورج�الن 
)رأي�ُت رجاًل ذا عل�م، ورجلْين َذَوْي علم، 
ورج�االً َذِوي علم( ، )م�ن رجٍل ذي علم، 
وم�ن رُجَلْي�ن َذَوْي علٍم، وم�ن رجاٍل َذِوي 
عل�ٍم(. وللمؤن�ث »ذات«: )هذه فت�اٌة ذاُت 
َذواَتا عل�ٍم، وفتي�اٌت َذَواُت  عل�م، وفتات�ان 

علٍم(، )رأيت فتاًة ذاَت علٍم، وفتاتين َذواَتْي 
عل�ٍم، وفتياٍت َذَواَت عل�م(، )من فتاٍة ذاِت 
عل�ٍم، م�ن فتاتي�ن َذَواَتْي علٍم، وم�ن فتياٍت 

َذَواِت علٍم(. ]راجع ذات[

ًا: َذَبَل.  َذَوى َيْذِوي ُذِويَّ
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الراء

اء في�ه ارتعاد لطرف اللس�ان  ر. ص�وت ال�رَّ
المس�ًا أعلى الفم مما يلي األسناَن العلوية. 
وف�ي الراء يلثغ�ون فيجعلونها واوًا أو ضادًا 
أو غينًا. ]انظر لثغ[ تشبه الراء العربية راءات 
ُتْس�مع في النمسا وبافاريا األلمانية، غير أن 
مناط�ق وس�ط أوروب�ا تنط�ق ال�راء بترعي�د 
أقصى اللس�ان مع أقصى الحلق، ويس�ميها 
ابن سينا »راء َغْينِيَّة«. الراء الفرنسية يدخلها 
مع الترعي�د صوت الخاء، وال�راء األلمانية 
الش�مالية فيه�ا حرف الغين م�ع ترعيد أكبر 
م�ن الغي�ن العربية فكأن الناط�ق بها يتغرغر 
بَغُسول. ولئن وصف ابن سينا صوت الغين 
بالغليان في الحلق فالراء األلمانية الشمالية 
ِق�ْدٌر تس�مع لها ش�هيقًا وهي تف�ور. والراء 
العربية رقيقة وهي س�اكنة أو مكس�ورة كما 
ف�ي »َب�ْرد وَبِري�د«، وفخمة وه�ي مضمومة 
أو مفتوح�ة كم�ا ف�ي »َق�َراٍد وُق�ُرود«. على 
أن بعض مدن بالد الش�ام كالقدس ودمشق 
وبعض مناطق السودان ترقق الراء في بعض 
اء  الق�رَّ �ل بع�ُض  التفخي�م. ويجمِّ مواض�ع 
تجويده�م بالعدول إلى هذه ال�راء المرققة 

في الحين بعد الحين. 

ْؤَي�ُة:  / الرُّ أبَص�ر.  ُرْؤَي�ًة:  َي�َرى  َرَأى  رأا. 
وجهة النظر، )عندي في هذه المس�ألة رؤية 

ْؤيا: تصور لمش�هد مس�تقبلي  مختلف�ة(، الرُّ
ُرْؤي�ا(.  صاح�َب  غان�دي  )كان  واس�ع، 
ْؤي�ا: ُحْلم النائم. / )ُتَرى هل س�ترتفع  / الرُّ
األس�عار؟ وهل يا ُتَرى س�ترتفع األجور؟( 
الرج�ل؟(  ظلم�ت  )َأُتَران�ي  وُأَرى،  / َأَرى 
قلي�ل  بع�د   – نفس�ي  أرى  أي   – )َأَران�ي 
س�أرمي له االس�تقالة في وجه�ه(. / َراَءى 
ُيرائ�ي ُم�راَءاًة وِري�اًء: تظاه�ر وادَّعى، ومنه 
االجتماع�ي.  النف�اق  االجتماع�ي:  ي�اء  الرِّ
/ ال�ِمْرآُة: هي َس�َجنَْجُل امِرِئ القيس، شبَّه 
نح�ر محبوبته بالم�رآة، وجمعه�ا: ال�َمَرايا. 
ْؤَية: الليلة الت�ي يراَقُب فيها مولد  / ليل�ة الرُّ
ْأُي  �ّك. / ال�رَّ اله�الل. وه�ي أيض�ًا ليلُة الشَّ
: شعور عام عند الجمهور في بلد معين  العامُّ
تجاه القضايا التي تشغل بال الكثيرين. يظن 
بعض الصحفيين أنهم يصنعونه. وما يصنعه 
ف�ي ال�دول الديمقراطي�ة إنما ه�و مصلحة 
وف�ي  السياس�يون؛  والنش�طاء  الجمه�ور، 
ة تش�ارك أجهزة المخابرات  الدول المستبدَّ
ف�ي صنع�ه. وخير م�ا يطمح إلي�ه الصحفي 
أن يعك�س ال�رأي الع�ام ف�ي م�رآة صادقة. 
: توجه مش�ترك عند  ْأُي الع�امُّ العالِميُّ / ال�رَّ
دول العالم وال س�يما الفقيرة، فإن شاركتها 
في�ه الدول الغني�ة، مثلما حدث في مناهضة 
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الحك�م العنص�ري في جن�وب إفريقيا، كان 
مؤث�رًا. / ال�رأي وال�رأي اآلخر: ش�عار قناة 
الجزيرة القطرية، وقد تحول إلى تعبير درج 

على األلسنة.

ْدَع: أصلح  َرَأَب َي�ْرَأُب َرْأبًا: رتَق. َرَأَب الصَّ
بين القوم. / وال�ِمْرآُب: موقف السيارات. 

راَب َي�ُروُب َرْوب�ًا: راب الحلي�ب أي َخُث�َر 
َبادي.  ائب: الزَّ ًا. / اللبن الرَّ وص�ار َلَبنًا َزَباِديَّ
ْوَبة: لبن مخثر يوضع في الحليب لكي  / الرَّ
ْوبة أيضًا نبيذ يوضع  يصبح لبن�ا زباديًا. والرَّ

ره.  فوق عصير العنب كي يَخمِّ

راَب َيِريُب َرْيبًا، وراَبني األمر: أدخل الشك 
إل�ى قلبي، )دع ما َيريُبك إلى ما ال َيريُبك(. 
ْي�ُب: الش�ك. وَرْيُب  يَب�ُة: الش�ك. والرَّ / الرِّ

المنون: مخاطُر تسبب الموت.   

�ة: عاب�دٌة َزَهدت بعد  رابع�ة. َرابَِع�ُة الَعَدِويَّ
َتَهتُّ�ك. وم�ا زال الس�مها رني�ن النق�اء بعد 
أل�ف ومئت�ي عام. وق�د أقام أهل الس�ماحة 
الجوامع على اسمها في كل مكان. أوصتنا: 
»اكتموا حس�ناتكم كما تكتمون سيئاتكم«. 
وكان دعاؤه�ا إذا هب�ط اللي�ل، ونقل�ه اب�ن 
َخلِّكان: »إلهي، هدأت األصوات وسكنت 
الح�ركات، وخ�ال كل حبي�ب بحبيبه، وقد 
َخَلْوُت بك«. / إش�ارة رابعة: تعبير سياسي 
مصري مرَّ بمرحلتين بينهما مفارقة. فعندما 
الرئي�س  المعترض�ون عل�ى ع�زل  اعتص�م 
رابع�ة  مي�دان  ف�ي   ،2013 محم�د مرس�ي، 

االنق�الب  أنص�ار  كان  بالقاه�رة  العدوي�ة 
يس�مون الم�كان »إش�ارة رابع�ة« يغم�زون 
إل�ى أنه ليس ميدانًا بل مجرد إش�ارة مرور، 
ف�ض  ث�م  قلي�ل.  المعتصمي�ن  ع�دد  وأن 
�ًا داميًا في  الجيش والش�رطة االعتصام فضَّ
بي�ن  م�ا  وقت�ل   ،2013 أغس�طس/آب   14

ت  ستمئة وألفين وس�تمئة شخص. واستمرَّ
االحتجاج�ات وأخذ المتظاه�رون يرفعون 
إل�ى  إش�ارة  ف�ي  أربع�ة  بالرق�م  أيديه�م 
العدوية  االعتص�ام ق�رب مس�جد »رابع�ة« 
الرئي�س  حك�م  عل�ى  لالنق�الب  الراف�ض 
مرس�ي. والمفارق�ة أن�ه بع�د أن كان مؤيدو 
االنق�الب يس�تعملون كلمة »إش�ارة رابعة« 
تقلياًل من ش�أن االعتص�ام، أصبح رفع اليد 
به�ذه اإلش�ارة يغيظ الحك�م االنقالبي إلى 
درج�ة أن�ه اعتب�ره جريمة تذه�ب بصاحبها 

إلى السجن.   

ْوث، وهو ما  راَث ي�ُروُث َرْوث�ًا: أخرج ال�رَّ
يخرجه الحيوان ذو الحافر، وأما ذو الظلف 
َث: انتظ�ر وتمهل، وَرْيَثما:  فل�ه البعر. / َتَريَّ

بينما، )انتظِْر َرْيَثما َأفتُح الحاسوب.( 

راَج َي�ُروج َرَواج�ًا: َنَف�َق، ومش�ت س�وقه. 
/ الترويج: في الس�ينما والتلفزة، إعالن عن 
فِل�م أو برنام�ج. وم�ن خصائ�ص التروي�ج 
التلف�زي أنه س�ريع اإليق�اع، ويحمل فكرة 
جذابة، ويحمل في طياته شيئًا من األُحجية 
ك�ي يحفز المش�اهد عل�ى متابع�ة البرنامج 
عندم�ا يحي�ن وقت�ه، لكن�ه ال يفض�ح عقدة 
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الفلم أو البرنامج. بعض الترويجات تشاَهد 
لذاتها لما فيها من فن. 

راَح َي�ُروُح َرَواح�ًا: رج�ع إل�ى بيته مس�اء. 
وف�ي  المعن�ى،  تعك�س  العامي�ات  بع�ض 
الفصح�ى نق�ول: )ي�روح إل�ى بيته مس�اًء، 
وفي الصباح يغدو إلى عمله، وحياته رتيبة، 
يأتياِن بالش�يب  الرتيب�ان  َواُح والُغ�ُدوُّ  وال�رَّ
والك�رش، ويأتي�اِن عل�ى العم�ر(. / )ثالثُة 
راحوا ضحي�َة االنفج�ار(، وضحية  أطف�ال 
هنا منصوبة حاالً. / استراَح، وجازت أيضًا 
 . وحانيُّ الرُّ وح�يُّ =  ارَتاَح: اس�ترَخى. / الرُّ
ى العرب  ر. وس�مَّ ي�ُح مؤنث�ة وق�د تذكَّ / الرِّ
الرياح بأس�ماء كثي�رة، هذه أهمه�ا، باعتبار 
أنَّن�ا في الحج�از: الجنوب تهب من اليمن، 
ُب�وُر من الغرب،  والش�مال من الش�ام، والدَّ
ب�ا م�ن الش�رق. والري�ح النكب�اء التي  والصَّ
تهب من اتج�اه بين اتجاهين، وقيل بل هي 
الت�ي ته�ب من ه�ذا االتجاه م�رة ومن ذاك 
ب�ة. / ال�ِمْرَوَحُة: أداة  م�رة، وهي ري�ح مخرِّ

يدوية أو كهربائية تحرك الهواء. 

ائِد في  راَد َيُروُد ِرياَدًة: استكش�ف. وكان الرَّ
القديم يركب فرس�ه ويرت�اد للقبيلة المكان 
ائ�د  الرَّ المعش�ب، ج�اء ف�ي الحدي�ث )إن 
ال يك�ذب أهل�ه(، وأصب�ح الرائ�د يرتاد لنا 
الفض�اء. وعبارة رائد الفضاء من التوليدات 
الت�ي صنعها ن�اس يعرف�ون الفصحى جيدًا 
ويقطف�ون من دْوحتها ثمرًا جنيًَّا. / راَوَدْتني 
الفكرة: خط�رت ببالي. وراَوَدتني امرأة عن 

نفس�ي: عرضت نفس�ها، ﴿وقال نِْس�وٌة في 
المدينِة امرأُة الَعزيِز ُتَراِوُد َفَتاها عن نفِسه﴾. 
/ الالإرادي، وتكت�ب كلمة واحدة بال فراغ 

في وسطها: التلقائي. 

راْدي�و راْديوَهات: جهاز اس�تقبال اإلش�ارة 
الصوتية السلكيًا، وقالوا راْدُيَوات. / راديو: 
إذاع�ة )م�ا دام هن�اك مكف�وٌف ال َيش�وف، 
وخيَّ�اط وخطَّاط، وس�ائٌق رائق فالراديو لن 

يموت(. 

رأس  عل�ى  كان  ِرئاَس�ًة:  َي�ْرَأُس  َرَأَس 
المجموع�ة وفي صدارتها. ونقول َرَأَس�هم 
ونق�ول َتَرأَّس�هم، فأم�ا َرئِ�َس فمعناه�ا كان 
ْأُس، كما وصفه س�هل  كبي�ر ال�رأس. / ال�رَّ
بن هارون بخيل الجاحظ، رئيُس األعضاء، 
ْأس: مكان  والجم�ع ُرُؤوٌس. / َمْس�َقُط ال�رَّ
الم�ال  صاح�ب  ْأُس�مالّي:  / الرَّ المول�د. 
�ر. والكلم�ة مركب إضاف�ي فجزؤها  المثمَّ
األول يعرب بحس�ب موقعه والجزء الثاني 
 ، مض�اف إلي�ه مج�رور: )ج�اء الرأُس�ماليِّ
 ) ، واجتمعت بالرأِسماليِّ ورأيُت الرْأَسماليِّ
]انظ�ر كيلومتر[؛ ولي�س ينبو على األذن أن 
ال�رأس والمال�ي: )ج�اء  ُتْع�َرب كلمتاه�ا: 
، واجتمعت  ، ورأيُت الرْأَسماليَّ الرأُس�ماليُّ
ْأُس�مال،  ام�ُرؤ[ / الرَّ (. ]انظ�ر  بالرأِس�ماليِّ
المال عبارتان متش�ابهتان وتتبادالن  وَرْأُس 
المواق�ع، والجمع: رؤوس األموال، وقالوا 
َساِميل تسهياًل، وليست برديئة. /الرئيس  الرَّ
هو الرئيس، والرئيسي هو األساسّي. نقول: 
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)هذه هي المس�ألة الرئيسية بالنسبة للرئيسة 
األوكرانية بعد اإلفراج عنها(. 

يَش على السهم.  َب الرِّ راَش َيريُش َرْيشًا: ركَّ

َراَض َي�ُروُض ِرياضًة: )راَض الرجل ُمهره، 
ض. / َرْوَضٌة  وراض نفس�ه بالصيام( أي روَّ
َرْوَضات: مدرسة للصغار. فإذا كانوا صغارًا 
ج�دًا فه�ي الَحضان�ة. وبع�ض المتفرنجين 
يق�ول: كي�ه ج�ي، اختص�ارًا لكلم�ة ألمانية 

اقتبسْتها اإلنجليزية. 

َراَع َي�ُروُع َرْوعًا: )راَعنا المنظر( أي أفزعنا، 
ْوِع وه�و الخ�وف. / )َيُروُع�ك في  م�ن ال�رَّ
أي  الش�وارع(  ف�ي  الخض�رة  تل�ك  تون�س 
ْوع�ة، فتونس رائعة، وابنها  ُيعجب�ك، من الرَّ
الشابي كتب الروائع مع أنه مات عن خمس 
ُوع، بضم الراء: النَّْفُس،  وعشرين سنة. / الرُّ
)كن�ت أش�كو إليهِ حال الش�ركة ثم س�كتُّ 
فج�أة، لق�د دخل في ُرُوِعي أنه س�ينقل كل 
ْي�ُع: الَغلَّ�ة، )ريع  كلم�ة إلى المدي�ر(. / الرَّ
الحفل�ة ال يغط�ي حتَّ�ى أج�ور العازفي�ن(. 
/ االقتص�اد الريع�ي: يتمي�ز باالس�تناد إل�ى 
)االقتص�اد  س�هاًل،  دخ�اًل  ي�در  مص�در 
الخليجي اقتصاد ريعي يعتمد على عائدات 
النف�ط، وك�ذا اقتص�اد بل�د يق�وم عل�ى بيع 
يد لش�ركات أجنبية، واإلقطاعي  حقوق الصَّ
الذي كان يعيش على ريع أراضيه وال يعمل 
شيئًا كان يس�ير في اقتصاده الشخصيِّ على 

نظام ريعي(.    

راَغ َيُروُغ َرَوغانًا: ذهب يمنة ويسرة. 

َرَأَف َيْرَأُف َرْأَفًة فهو راِئٌف أي راحم، والله 
رؤوف بعباده. 

اللوح�ة.  ه�ذه  راقتن�ي  َرْوق�ًا:  َي�ُروُق  راَق 
وِرواٌق  / ُرواٌق  ال�ِمصف�اة.  اُووق:  / ال�رَّ
والجم�ع َأْرِوَق�ٌة: رده�ة في مدخ�ل البيت. 
/ َأَراَق الم�اء: صبَّ�ه. وأراق ماء وجهه: أَذلَّ 
لعاُب، وما  ي�ُق: الُّ نفس�ه. ]انظر ه�رق[ / الرِّ

يق َتْرِويقٌة: َفطور.   تأكله على الرِّ

فوط�ة  وال�َمْرَيَل�ُة:  لع�اب،  الُّ يال�ُة:  الرِّ رال. 
لصدر الطف�ل إْذ يأكل. وال�َمْرُيوُل: فس�تان 

المدرسة للبنات. 

َراَم َي�ُروُم َرْوم�ًا: طل�َب، )ه�ل َتُروُم ش�يئًا، 
أم أن�ت عل�ى م�ا ُي�راُم؟( / َراَم َيِري�ُم: ترك 
مكانه، )سأبقى مكاني ال َأِريُم حتى أحصل 
وُم تاريخيًا: أهل تركيا  عل�ى البطاقة(. / ال�رُّ
الحديث�ة والبلقان، بما في�ه اليونان، وكانت 
وعاصمته�ا  البيزنطي�ة  اإلمبراطوري�ة  له�م 
وم�ان ف�ي التاري�خ: أه�ل  القس�طنطينية؛ الرُّ
ح�وض  معظ�م  حكم�وا  الذي�ن  إيطالي�ا 
وم  ال�رُّ ديني�ًا:  وُم  / ال�رُّ المتوس�ط.  البح�ر 
األُْرُثوذكس: أهل مذهب مس�يحي مس�تقل 
ال�روس  الفاتي�كان يض�م معظ�م  باب�ا  ع�ن 
وش�عوب البلقان وكثيرًا من مس�يحيي بالد 
وم الكاثوليك: أهل عدة  الش�ام ومصر. والرُّ
مذاهب مس�يحية طقوس�ها ش�رقية َبْي�َد أنها 

تتبع بابا الفاتيكان.   
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ْئم  رأم. األم َرُؤوٌم: حاني�ٌة على ولدها. / الرِّ
وه�و  األبي�ض،  الظب�ي  واآلَرام:  واألْرآم، 

يم.     الرِّ

راَن َيِري�ُن َرْينًا: هب�ط، )راَن عليهم الصمت 
عندما سمعوا النبأ(.   

َرَب�َأ َيْرَب�ُأ َرْبئ�ًا: رفع وترفَّ�ع، )َأْرَب�ُأ بك عن 
المشاركة في هذا المنتدى(، )هو يرَبُأ بنفسه 

عن هذه المهاترات(.

با: ُأجرة المال،  ًا: زاد ونما. / الرِّ َرَبا َيْرُبو ُرُبوَّ
ب�ا وُيْرب�ي الصدق�ات﴾،  الرِّ الل�ه  ﴿يمَح�ُق 
التعام�ل  وه�ذا  يأخذه�ا،  م�ن  وال�ُمراب�ي 
. / َأْربى ُيْربِي: زاد، )تزوج وقد َأْرَبى  ِرْب�ِويٌّ
عل�ى األربعين(. / َربَّى الرج�ل ابن زوجته 
من غيره فهذا الولد َربِيُبه، وفالن عاش على 
نِعمة األمير وعطاياه فهو ربيبه، والذي يأخذ 
ماالً من األجانب لكي يفتح لهم رقعة نفوذ 
داخل بلده يس�مى ربيب األجنبي، فإن كان 

األجنبي مستعمرًا كان ربيب االستعمار. 

اٌن َرَبابِنَة = ُقْبَطاٌن قباطنة. وغلبت القبطان  ُربَّ
على قائد الطائرة والربان على قائد السفينة.

ربَّ�َب ُيَربِّ�ُب تربيبًا: ربَّ�َب التمر والطماطم: 
َس�َحب منهما معظ�م الم�اء، ُربُّ الطماطم 
ى أيضًا معجون الطماطم، وُربُّ التمر  يس�مَّ
هو ِدْبس التمر. / ال�ُمَربَّى والجمع ُمَربَّيات: 
الفاكهة المعقودة بمزيد من الس�كر، وكانوا 

يقولون َتْطِلي وهي تركية. 

َرب�ت. تربي�ت الَكتِ�ف: ما يفعل�ه األب مع 
ولده استحس�انًا لسلوك معين. وما ال يفعله 
اإلعالم�ي مع ضيف�ه أو جمهوره، وال يقبله 
منهم�ا. قد يخاطب مذي�ٌع مبتدٌئ الجمهور 
تلمي�ذ،  وه�و  يخاطب�ه  معلم�ه  كان  مثلم�ا 
د إليهم كأنه  فيثن�ي عليه�م، ويبالغ في الت�ودُّ
فوقهم َقْدرًا. وقد »ُيَربُِّت« مسؤول حكومي 
كتف المذيع قائاًل مثاًل: »أحس�نَت، ويجب 
وق�د  مس�ؤوالً«،  يك�ون  أن  اإلع�الم  عل�ى 
يظ�نُّ بعضه�م أن اإلع�الم »يج�ب أن ُيربَِّي 
وه�ذه  القان�ون«،  احت�رام  عل�ى  الجمه�ور 
نظرة اإلعالم الرس�مي إلى وظيفة اإلعالم، 
ولعلها من أسباب إخفاقه. اإلعالم الرصين 
ة ويجتنب  يَّ يخاطب السياسي والجمهور بنِدِّ
»التدري�س« و»الوع�ظ« وكل م�ا يمك�ن أن 
يدخ�ل في ب�اب تربيت الكت�ف، وال يتقبَّل 

التَّربيت من ُأولي األمر. 

َربَِح َيْرَبُح ِرْبحًا: َكَسب. / التََّربُُّح: استغالل 
الوظيف�ة لإلثراء غير المش�روع. ال�ُمراَبَحة: 
البي�ع م�ع معرف�ة المش�تري ب�رأس الم�ال 

ومعرفته بهامش الربح.  

ربد. ال�ِمْرَبُد: سوق بالبصرة كان فيه تجارة 
وِشعر.

ط األغ�الط، وانتظار  التََّربُُّص: تس�قُّ ربص. 
وقوع الخصم لالنقض�اض عليه. والتََّربُُّص 
والتَّْكوي�ن  العمل�ي.  التدري�ب  التطبيق�ي: 

أشمل من التربص.   
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ال�َمْربِ�ُض،  أقع�ى.  َرْبَض�ًا:  َيْربِ�ُض  َرَب�َض 
وال�َمرابِض: م�كان إناخة الدواب. واليوم: 

مكان وقوف الطائرات.  

َرَب�َط َيْرُب�ُط وَيْربِ�ُط َرْبط�ًا: َأْوَث�َق. ال�َمْربُِط 
مكان ربط الف�رس. ال�ِمْرَبط: حبل تربط به 
الف�رس. الت�اء المربوطة: ُتقَرُأ ت�اًء في َدْرِج 
ال�كالم، ويوَقف عليها ه�اًء، وال بد لها من 
نقطتي�ن، ويع�رف ذل�ك بوض�ع الكلمة في 
س�ياق والنط�ق به�ا متصلة بم�ا بعدها، فإن 
خرج�ت ت�اء فلها نقطت�ان وإن خرجت هاًء 
عدمتهم�ا. وف�ي بعض نواح�ي لبنان يقفون 
عل�ى الت�اء المربوط�ة تاًء ال هاًء إذا س�بقتها 
أل�ف: )ما أجم�ل ه�ذه الحي�اة!(، يلفظون 

الحياة بتاء مع أنهم وقفوا عليها. 

َع  َرَب�َع َيْرَب�ُع ُرُبوعًا بالمكان: أقام في�ه. وَتَربَّ
الش�خص: جل�س ثانيًا رجلي�ه تحته. / يوم 
ُب�ع: نصف النصف. / الربيع  األَْربَِعاِء. / الرُّ
ف�ي  ب�دأت  عربي�ة  ثوري�ة  موج�ة  العرب�ي: 
 ،2010 18 ديسمبر/كانون األول  تونس في 
وأعقبته�ا ث�ورات ف�ي بل�دان وانتفاض�ات 
ف�ي أخ�رى، تبعتها إصالح�ات أو تغيير في 

الحكم، وثورات مضادة وحروب أهلية. 

ُترَب�ُط  الحب�ل  األنش�وطة،  ْبَق�ُة:  الرِّ رب�ق. 
ِربق�ة  الجزائ�ر م�ن  الرقب�ة، )تخلص�ت  ب�ه 

االستعمار في أوائل الستينات(. 

المع�اش  ال�ُمَرتَّ�ب:   = اتِ�ُب  الرَّ رت�ب. 
ال�ُمعت�اد،  اتِ�ُب:  الرَّ / األم�ر  الش�هري. 

ْتَبُة: الدرجة في الجيش وفي  الروتيني. / الرُّ
الش�رطة. وف�ي معظم ال�دول العربي�ة يكاد 
يس�تقر النظ�ام عل�ى: جندي، ب�ال عالمة – 
جندي أول، بَش�ْرطة على العضد – عريف، 
بشرطتين – رقيب، بثالث شرطات – ضابط 
ص�ف، بلوحة على الكتف قد تكون فارغة. 
وهؤالء جميعًا جنود. ثم الضباط، والكلمة 
اإلنجليزية جعلناها بين قوسين لكثرة ما ترد 
في األخبار: مالزم )سكند لفتنانت(، بنجمة 
– م�الزم أول )لفتنانت(، بنجمتين – نقيب 
)كابت�ن(، بث�الث َأْنُج�م – رائ�د )ميجور(، 
بش�عار، س�واء أكان تاج�ًا أم نس�رًا، إلخ. – 
م )لفتنانت كولونيل(، بش�عار ونجمة –  مقدَّ
عقيد )كولونيل(، بش�عار ونجمتين – عميد 
)بريغادي�ر(، بش�عار وث�الث أنج�م – ل�واء 
)ميج�ور جنرال(، بش�عار وس�يفين – فريق 
)لفتنانت جنرال(، بش�عار ونجمة وس�يفين 
– فري�ق أول )جن�رال(، بش�عار ونجمتي�ن 
وسيفين – مشير )مارشال(، بشعار وسيفين 
الغرب�ي  اإلع�الم  / ويس�تعمل  وس�نبلتين. 
وصف جنرال لمن هو لواء فما فوق. ]انظر 

لقب[    

رت�ج. َأْرَتَج الب�اب ُيْرتُِجه: أغلق�ه بإحكام. 
/ ُأْرتِ�َج عل�ى الخطي�ب: ُأغِل�َق علي�ه باب 

تاج: الباب المغلق.     الكالم. الرِّ

َيْرَتُع َرْتعًا: أقام يأكل ويشرب.  َرَتَع 

َيْرُتُق َرْتقًا: أصلح الفتق في القماش. َرَتَق 
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وإتق�ان،  بت�ؤدة  ق�رأه  الق�رآن:  رتَّ�ل  رت�ل. 
والترتي�ل قد يبلغ في تقليب المقامات مبلغ 
التجوي�د، وقد يقترب من التالوة الس�ريعة. 
]انظر تال[ / َرَتٌل، بفتحتين، والجمع َأْرتال: 

صف طويل من جنود أو دبابات، إلخ. 

َبِلَي الثوب واهترأ.  َرثَّ َيِرثُّ َرَثاَثًة: 

رثا. َرَثى يْرثِي ِرَثاًء: قال قصيدة في محاسن 
ة والجمع  مي�ت. فالقصيدة َمْرثَِيٌة، بغير ش�دَّ
، فإن كانت  ال�َمراثِ�ي، والميت نفس�ه َمْرثِ�يٌّ

ْثَيُة: الروماتيزم.  امرأة فهي َمْرثِيَّة. / الرَّ

   . ْجَراج: المْهَتزُّ . والرَّ ًا: َخضَّ َرجَّ َيُرجُّ َرجَّ

َرَج�ا َيْرُج�و َرَج�اًء: ق�ول بعضه�م »ُيْرَج�ى 
ُمراجع�ُة دائ�رة المالي�ة« جائ�ز، وأفضل منه 
الق�ول: )ُتْرَج�ى مراجع�ة..(، ومث�ل ذل�ك 
قوله�م: »تم تس�ويُة الحس�اب«، فاألفضل: 
�ْت تس�وية الحس�اب(. / ف�ي التعام�ل  )تمَّ
كان  إن  »ُيرَج�ى«  تس�تعمل  ال  الرس�مي 
األم�ر إلزامي�ًا، فال يق�ال: »ُيرَجى عدم قطع 
»يج�ب«.  يق�ال  ب�ل  الحم�راء«،  اإلش�ارة 
َأْرَجاٌء،  ْجُو: المس�تعمل منها الجم�ع،  / الرَّ
ن�ٌة: )في ع�دة َأْرجاٍء من  وه�ي منصرفٌة منوَّ

العاصمة(. 

َل. َأْرَجَأ ُيْرِجُئ إِْرجاًء: أجَّ رجأ. 

َرَج�َح َيْرَج�ُح ُرُجوحًا وُرْجحان�ًا وَرَجاَحًة: 
رج�ح الش�يء ف�ي المي�زان أي ثق�ل. ف�إن 
الم�رء  بحس�نات  المي�زان  �ة  ِكفَّ هبط�ت 

فق�د رجح�ت، وإن ارتفع�ت فق�د َش�اَلت. 
رجوح�ًا،  الكف�ة  رجح�ت  / للطماط�م 
كان  ف�إن  ُرجحان�ًا،  رجح�ت  وللحس�نات 
العق�ل وافرًا فهو راجٌح رجاحًة. / ُأْرُجوَحٌة 

وَأراِجيُح: تلك التي تروح وتجيء.

َرَجز. ارَتَج�َز ُأْرُجوَزًة: قال كالمًا على بحر 
ُمْرَتِج�ٌز وه�م مرتجزون،  الرج�ز. والقائ�ل 
ومن اتخذ الرجز ال يقول ش�عرًا على س�واه 

اٌز.  َراِجٌز وهم ُرجَّ

َرَج�َع َيْرِج�ُع ُرُجوعًا: ع�اد. / )َأْرَجْعُته إلى 
النقط�ة األول�ى في الحدي�ث(، ويقال أيضًا 
)َرَجَعني حديثك  أرجعُت�ه:  َرَجْعُت�ه بمعن�ى 
إلى زمن الش�باب(. / َراَجَع الرجل زوجته: 
أعاده�ا إل�ى ذمته بعد ط�الق. ف�إذا َتراَجَعا 
الزوجي�ة  لبي�ت  الع�ودة  عل�ى  اتَّفق�ا   فق�د 
﴿فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا﴾، 
عن�ه.  الع�دول  الموق�ف:  ع�ن  والتَّراُج�ُع 
�َع الغن�اء ترجيعًا: ردده ف�ي حنجرته.  / رجَّ
إلي�ه  وإنَّ�ا  لل�ه  »إنَّ�ا  قوَل�ُة  / االْس�تِْرجاع: 
ْجَع�ى: الرج�وع ﴿إن إل�ى  راجع�ون«. / الرُّ
: عاشق الماضي  ْجِعيُّ ْجَعى﴾. / الرَّ ربِّك الرُّ
ُجوِع�ي: هو الرجعي ال  يري�د إرجاعه، والرُّ
راح وال جاء، ولكن الصيغة األولى اهترأت 
عش�اق  يهت�ِرئ  ول�م  االس�تعمال  لكث�رة 
الماض�ي ف�كان ال ب�د م�ن صيغ�ة جديدة. 
/ ال�َمْرِج�ُع وال�َمَراِج�ع: الكتب التي يرجع 
إليه�ا الباح�ث، وبعضه�ا يكون أصلي�ًا إليه 
االس�تناد وال َيس�َتند هو إلى غيره: كالوثائق 
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والمراس�الت، والكت�ب الت�ي ي�روي فيه�ا 
أصحابه�ا ما جرى لهم وعلى أيديهم، فهذه 
ل معلومات  المص�اِدر؛ وبعضها كتب تس�جِّ
تحلي�الت  وتق�دم  المص�ادر  ف�ي  وردت 
وتس�تقِرُئ ما حدث وتتكه�ن بما يمكن أن 
يح�دث، فه�ذه مراجع ال غي�ر. وال�َمْرِجُع: 

الخبير.

ارتع�ش. / َأْرَجَف  َرْجف�ًا:  َيْرُج�ُف  َرَج�َف 
ُيْرِج�ُف إِْرجافًا: نش�ر الش�ائعات مستبش�رًا 
بح�دوث مك�روه لغيره، )ن�واب المعارضة 
بس�قوط  ُيْرِجُف�وَن  المق�االت  وكت�اب 
الحكوم�ة، وقد كث�رت األراجيُف حتى لقد 

اهتز وضع الحكومة فعاًل(.  

َل من س�يارته: نزل ومش�ى على  رجل. ترجَّ
ُحه.  يس�رِّ ش�عره:  �ُل  ُيَرجِّ / ف�الن  ِرْجلي�ه. 
الخاط�ر،  عف�و  الحدي�ث  / االْرتَِج�ال: 
جم�ع  ج�اُل  / الرِّ خط�ة.  بغي�ر  والتص�رف 
َج�االت جم�ع الجم�ع وتعن�ي  رج�ل، والرِّ
الُوَجهاء. / رُجُل الش�رطة: تعبير مترجم فيه 
حش�و قبيح، ذلك أنهم باإلنجليزية يقولون 
»بوليس مان« فوجب على العربية أن تنَس�ى 
كلم�ة )ش�رطّي( س�عيًا وراء الرطان�ة. وثمة 
م�ا هو أقبح: يقولون »داهم ضباط الش�رطة 
المكان«، والمنطق يقضي أنَّ ضباط الشرطة 
ال يداهم�ون بأنفس�هم، ه�ذه ترجمة أخرى 
ع�ن اإلنجليزي�ة، فق�د درج اإلنجلي�ز على 
تس�مية الش�رطي بضاب�ط الش�رطة »بوليس 
أوفيس�ر«، ووج�ب عل�ى العربي�ة أن تنق�ل 

التعبي�ر نقاًل ببغائي�ًا. نقول بالعربية ُش�ْرطِيٌّ 
وُش�ْرطِيُّون ونجمع الش�رطي على ُش�ْرَطة، 
وال نس�مي الش�رطي ضاب�ط ش�رطة إال إذا 
رأين�ا األنج�م على كتفه. / رج�ُل األعمال، 
عبارة مترجمة لكنها درجت ولم يعد ممكنًا 
قلعها، والمؤنث سيدة األعمال؛ وكان رجل 
ل، ورجال األعمال  ى ال�ُمَتَموِّ األعمال يسمَّ
الي�وم أق�رب إل�ى تصري�ف األم�وال منهم 
 : الق�ويُّ / الرج�ل  األعم�ال.  مزاول�ة  إل�ى 
المتحك�م  الش�خص  يعن�ي  مترج�م  تعبي�ر 
فع�اًل في الق�رار، وإن لم يكن ف�ي الواجهة 
رس�ميًا )ت�رأس محم�د نجي�ب الجمهورية 
بمصر وكان ذا ش�عبية غامرة بعد ثورة اثنين 
وخمس�ين، ولك�ن عبد الناص�ر كان الرجل 
/ ال�ِمْرَج�ُل:  نجي�ب(.  عه�د  ف�ي  الق�وي 

صهريج الغليان. 

َرَج�َم َيْرُج�ُم َرْجمًا: رمى بحج�ر. / وَرَجَم 
: ألقى بظنونه كأنها حقائق. / الشيطان  بالظَّنِّ

ِجيم: الملعون.  الرَّ

َح�ى: حجر الطاحون، وهما  رحا. حجر الرَّ
َحَيْين، وهما  يان الرَّ َحى. وقد يس�مَّ حجرا الرَّ
قرص�ان م�ن حج�ر ي�دوران عل�ى مح�ور 
يخترقهم�ا، ويطحن�ان بينهم�ا القمح، ويقع 
حيين  الطحين على مالءة مفروشة تحت الرَّ

تسمى الثِّفال. 

َرُح�َب المكان َيْرُحُب َرحاَبًة فهو َرْحٌب أي 
واسع، ومن ذلك رحابة الصدر، ﴿حتى إذا 
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ضاقت عليهم األرض بما رُحَبت﴾. 

َرَح�َض َيْرَح�ُض َرْحض�ًا: َغَس�َل. وموضع 
اس�تخدمت  ث�م  ال�ِمرَح�اض،  الغس�ل 
م�ن  ب�اب  وهن�ا  للكني�ف.  ال�ِمرح�اض 
التوري�ة موج�ود في كل لغة، وه�و العدول 
ى  عن تس�مية ما يخجل اإلنس�ان منه. وسمَّ
الثعالب�ي هذا تعريضًا، وكناي�ة. وخير كلمة 
تصف�ه: االلتفاف. فالصحف�ي الغربي يلتف 
باس�تخدام  المدنيي�ن«  »قت�ل  عب�ارة  عل�ى 
الموال�ي  والصحف�ي  جانبي�ة«.  »خس�ائر 
ف�ض  رابع�ة«  »مج�زرة  يس�مي  للحكوم�ة 
االعتص�ام. وق�د أطلق�ت وس�ائل اإلعالم 
الغربي�ة عل�ى االنتفاض�ة الفلس�طينية اس�م 
»موج�ة االحتجاج�ات«، وعندما اس�تفحل 
أمرها سموها باس�مها العربي انتفاضة وفي 
ه�ذا أيض�ًا التف�اف، ألس�نا نس�مي المرض 
ج�ًا من ذكر  الخبي�ث باس�مه األجنب�ي تحرُّ
اس�مه العربي؟ يس�عى الصحفي إلى تسمية 
األش�ياء بأس�مائها، ولكن�ه كثيرًا ما ينس�اق 
وراء وكاالت األنب�اء التي تظل تردد، مثاًل، 
عب�ارة »العملي�ة الفرنس�ية في مال�ي« حتى 
ل العس�كري«،  لينس�ى المرء كلم�ة »التدخُّ
و»الغزو«. وإنما تناولنا التعريض في س�ياق 
كلمة »مرحاض« لما لقيه ذلك الموضع من 
البيت من تبديل السمه. فهو الكنيف وبيت 
الراح�ة وبيت الخالء وبي�ت الماء والحمام 
والدبليو س�ي والتواليت. كلما تبدد مفعول 
االلتف�اف اللغ�وي جيء للمرحاض باس�م 

جدي�د، والمرح�اض نفس�ها كلم�ة التفافية 
فه�ي تعني موضع الغس�ل. يلج�أ الصحفي 
ب�ًا أو اس�تبعادًا لكلم�ة  إل�ى »االلتف�اف« تأدُّ
يتش�اءم الناس منها، ولكنه يظ�ل متنبِّهًا إلى 

العبارات المضللة ذات الغرض السياسي.

َرَح�َل َيْرَحُل َرحياًل: س�افر. / َرَحل الرجُل 
ْحل استعدادًا للرحيل،  ناقته: وضع عليها الرَّ
ْحُل وجمعها ِرَحاٌل: السرج وتوابعه من  والرَّ
ة على الجانبي�ن، إلخ. والمرء  أكياس م�دالَّ
يش�دُّ ِرَحاَل�ه إل�ى وه�ران أي يتهيَّأ للس�فر، 
ف�إن وصله�ا َحطَّ ِرَحاَل�ه فيه�ا. / التَّْرحاُل، 
ال التَّراحيل: عمال  بفتح التاء: الس�فر. /ُعمَّ
المياوم�ة الذي�ن ينتقل�ون م�ن ورش�ة إل�ى 
ْحَل�ُة جمُعه�ا ِرْحالت، بكس�ر  ورش�ة. / الرِّ
اِحَل�ة: الناق�ة والجم�ع َرواحل.  ال�راء. والرَّ
ى َمْرَحَلة،  / ما يقطعه المس�افر في يوم يسمَّ
فالمرحل�ة قي�اس ط�ول، ولكننا نس�تعملها 
الي�وم لت�دل على زم�ن، )المرحل�ة المقبلة 

صعبة(. 

َرِح�َم َيْرَحُم َرْحَمًة: َرَأَف وَأش�فق. جاء في 
األث�ر )ارحم�وا م�ن ف�ي األرِض يرَحْمكْم 
م�ن ف�ي الس�ماء( والميم�ان ف�ي يرحْمكْم 
وه�ي  الَجني�ن  بي�ت  ِح�ُم:  / الرَّ س�اكنتان. 
ِحِم: البر  مؤنث�ة، والجمع َأْرح�ام. وِصَلة الرَّ
باألقارب. / َرِحْمُتُه: تعبير قديم معناه َرَثْيُت 
ل�ه: )رأي�ت الغني الذي افتق�ر يعمل موظَّفًا 

في األرشيف فرحمته(. 
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: من  خُّ : طائر خرافي ضخم. / الرُّ خُّ رخ. الرُّ
�ْطَرنج، ويس�مى القلع�ة أيضًا.  حج�ارة الشِّ

]انظر الشطرنج في شطر[  

رخ�ا. رْخو: َليٌِّن، يق�ول اللغويون عن كلمة 
َثُة ال�راء، أي أنه يج�وز فيها:  رخ�و إنه�ا ُمَثلَّ
مثله�ا  ]س�يأتيك  وِرخ�و.  وُرخ�و،  َرخ�و، 

»رغم« فانظرها[ 

ن�زل ثمن�ه. وال  َيْرُخ�ُص ُرْخص�ًا:  َرُخ�َص 
ف�ي  إال  إيجابي�ًا  رخي�ص  كلم�ة  تس�تعمل 
س�لعة ش�عبية اش�تريتها بدريهم�ات فتقول 
ا في س�لعة  إنه�ا رخيصة وتفتخر بذلك، فأمَّ
فاخ�رة فكلم�ة رخي�ص له�ا معنى س�لبي. 
أمور كالمصحف،  بالتس�ليع عن  ويبتعدون 
فأنت تقول اسَتوَهْبته وال تقول اشتريته، وال 
تصفه بالرخيص بل تْلَتفُّ على الكلمة قائاًل 
إن س�عر ورقه كان مناسبًا. والصحفي الحر 
أيض�ًا ال يقدر بثمن، والصحف�ي الذي يبيع 
نفس�ه لوزير أو زعيم ق�د يكون غالي الثمن 
َخص:  ْخَص�ُة والرُّ لكن�ه يبق�ى رخيصًا. / الرُّ
تس�هيل في العبادة كقصر الصالة وقضائها، 
والرخص�ة: اإلج�ازة بمزاولة مهن�ة أو قيادة 

سيارة. 

افُِئ غير الحاّد.  خي�م: الدَّ رخم. الصوت الرَّ
/ التَّْرخي�م في اللغ�ة: حذف حرف من آخر 
االس�م المن�اَدى: )أفاط�ُم( لفاطم�ة، و)ي�ا 

صاِح( ل� يا صاحبي. 

ًا: أج�اب. وأن�ا ق�د رَدْدت عليه.  ردَّ َي�ُردُّ َردَّ

َد الق�ول َترِدي�دًا، ومثله�ا التَّ�ْرَداُد، بت�اء  وَردَّ
مفتوحة ال غير. / ردُّ الفعل: وجمعها ُرُدود 
الفع�ل، )ما زالت تتوالى ردود الفعل عقب 
تفجير الس�فارة(. ال نقول »ردود األفعال«، 
ألن الفع�ل واح�د والردود متع�ددة في هذا 

التعبير. 

ية:  ردا. تَردَّى: سقَط من مكان عاٍل. وال�ُمَتَردِّ
الشاة سقطت فماتت فال يجوز أكل لحمها. 

: غير الجيد.  ِديُّ ِديُء والرَّ / الرَّ

ردح. )م�رَّ عل�ى الحادثة َرَدٌح م�ن الزمان( 
ْدُح: الشتم  ٌة طويلة. / الرَّ َرَدٌح، بفتحتين: ُمدَّ
المس�تفيض مع فضح العيوب، ولقد َيْش�ُتُم 
الكري�ُم ف�ي ف�ورة غض�ب، لكن�ه ال يردح. 
ْدُح اإلعالمي: وس�يلة  وال�رَّ الردح للس�فلة. 

ة.    لتحريض العامَّ

ْدع يكون  َرَدَع َي�ْرَدُع َرْدع�ًا: َكفَّ ومنَع. ال�رَّ
الق�وة، أو باس�تخدامها اس�تخدامًا  بإظه�ار 
الس�الح  ك�ون  الن�ووي:  اِدع  وال�رَّ مخفف�ًا. 
الن�ووي يمثل رادعًا لم�ن يملكونه عن بدء 

رهم.  ر العدوَّ وتدمِّ حرب تدمِّ

اإلنس�ان.  َعُج�ز  جان�ب  ْدف:  ال�رِّ ردف. 
أي  مطيت�ه:  عل�ى  صاحب�ه  الرج�ل  وَأْرَدَف 
أركب�ه وراءه. وَأْرَدف المس�ؤول قائ�اًل أي: 
أض�اف قائاًل. / التَّراُدُف ف�ي اللغة: قيل إن 
ل�كل كلمة معن�ى مختلفًا ولو قلياًل، لذا فال 
ترادف. على أن كر الس�نين يمسح من على 
وجه الكلمة ذلك االختالف فتصبح مرادفة 
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لغيره�ا، ق�د فقدن�ا ف�ي ذاكرتن�ا المعاصرة 
مرادفي�ن  فبقيت�ا  والبهن�س  البيه�س  معن�ى 
لألس�د ال يعنيان عندنا ش�يئًا س�وى األسد، 
وأما ملك الغاب ففيها إشارة إلى أن األسد 
ه�و األق�وى فه�ي ليس�ت مج�رد م�رادف. 
وكلم�ا ازداد الم�رء علمًا بقدي�م اللغة ازداد 
تفريق�ه بي�ن ألفاظه�ا، وال يكلِّف اللُه نفس�ًا 
إال ُوْسعها. / المترادفات في اإلعالم: كثيرًا 
م�ا يأتي الكاتب بالمترادفات ِعيًَّا. الصحفي 
المتم�رس يخت�ار الكلمة األنس�ب ويكتفي 
بها، فعبارة: »مس�ار صعب وعس�ير« تكون 

أقوى لو اختصرت إلى: )مسار عسير(.

م�كان  ال�ُمَت�َردَّم:  ه�دم.  َرْدم�ًا:  َي�ْرُدُم  َرَدَم 
المن�ازل المهج�ورة، )ه�ل غ�ادر الش�عراء 
م�ن ُمَت�َردَّم؟(، قد ش�رحها الش�ارحون من 
ْوزني إلى محمد األمين الش�نقيطي بأنها  الزَّ
الث�وب ال�ُمَرقَّ�ع الذي ت�م إصالحه آخذين 
م�ن األصمع�ي، وفهمناه�ا غير ه�ذا الفهم 
أجع�ْل  بق�وة  باآلي�ة ﴿فأعينون�ي  استئناس�ًا 
بينك�م وبينه�م َرْدم�ًا﴾، وبأن�ه أردفها بذكر 
الدار، )يا داَر َعْبَلَة بالَجواِء َتَكلَِّمي.. وِعِمي 

َصباحًا داَر َعْبَلَة واْسَلمي(. 

َرْدَهٌة َرَدهاٌت: صالة. 

َذاذ: المطر الخفيف.  رّذ. الرَّ

وَأْرَذُل العمر:  ِذيلُة: ض�د الفضيلة.  الرَّ رذل. 
آخره، وال س�يما إن داَخ�َل المرَء فيه َخَرٌف 
/ وَأراِذُل  َوْه�ٌن ش�ديد.  أو  ِم�زاج  ُة  ِح�دَّ أو 

الذين جعلهم المجتمع  الناس: الصعالي�ك 
في طبقة دنيا.

رّز. الُرزُّ هو األَُرزُّ واألُْرُز. 

ل�ن  الس�فرة  )ه�ذه  َأْخَس�َر  ُرْزَءًا:  َي�ْرَزُأ  َرَزَأ 
َتْرَزَأك شيئًا، فالتذكرة واإلقامة على حساب 
ْزُء: المصيب�ة، )ُرِزْئن�ا بهذا  الش�ركة(. / ال�رُّ

العالِم( أي فقدناه. 

َرَزَح َي�ْرَزُح ُرزوح�ًا: وقع أرضًا تحت وطَأة 
حم�ل ثقيل، )بعد االس�تقالل رزحنا تحت 

َي باالستعمار الجديد(. نير ما ُسمِّ

َيُق�وت.  م�ا  أعط�ى  ِرْزق�ًا:  َي�ْرُزُق  َرَزَق 
ُمْرَتِزَقٌة  ال�ُمْرَتِزُق: جندي مأج�ور، والجمع 

بكسر الزاي. 

َرْزم�ًا: جم�ع األش�ياء مع�ًا ف�ي  َي�ْرُزُم  َرَزَم 
ْزم�ُة هي الُحْزَم�ُة والجمع ِرَزٌم.  ِرْزَم�ٍة. والرِّ
وق�د تك�ون ِرْزَمة إج�راءات ش�تى لتحقيق 
غرض واحد، )ِرْزمة اقتصادية للخروج من 

التضخم(.    

ُرْزَناَمة = أجندة = نتيجة = َتْقِويم. والتقويم 
َأْعَرُبُهّن.

. ال�ِمْرَساُة: شوكة  ًا: اس�تقرَّ َرَس�ا َيْرُسو ُرُسوَّ
ق�رب  لترس�َو  الم�اء  ف�ي  الس�فينة  ترميه�ا 
المين�اء.  رصي�ف  بمح�اذاة  أو  الس�احل 
الرُسوَّ  ال�ُمْرَسى: موعد  الميناء.  ال�َمْرَس�ى: 
ع�ن  ﴿يس�ألونك  اآلي�ة:  ف�ي  وخصوص�ًا 
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اَن ُمْرَساها﴾. َأيَّ الساعة 

اس�ب  الرَّ غ�اص.  ُرُس�وبًا:  َيْرُس�ُب  َرَس�َب 
ف�ي االمتحان: الس�اقط ع�ن درج�ة معينة. 
الراس�ب والرس�وب: )كلمتان فيهما انكفاء 
إل�ى عقلي�ة المناظرة حي�ن كان المتفرجون 
يس�تمتعون بغلب�ة أح�د الخصمي�ن وذهاب 
اآلخر كاسف البال حزينًا. والمناظرة قتلت 
ِقْدم�ًا س�يبويِه وأبا بك�ر الخوارزم�ي كمدًا. 
يوص�م الم�رء بأن�ه »راس�ب« ف�ي الثانوي�ة 
العام�ة، وكان يكف�ي أن تعط�ى ل�ه درجاته 
ل،  دون وص�م، وحتى دون جمعها في معدَّ
وليذه�ب إل�ى جامع�ة أو معهد أو مش�غل. 

َأْبَدع(. وكم شخٍص َأْرَسبوه ثم 

َرَسَخ َيْرَسُخ ُرُسوخًا: َثَبَت. 

الك�ف  بي�ن  ال�َمْفِص�ُل  وَأْرَس�اٌغ:  ُرْس�ٌغ 
والس�اعد، وه�و ال�ِمْعَص�م. والرس�غ أيضًا 

ال�َمفِصُل بين الساق والقدم. 

َرَس�َف َيْرُسُف َرْس�فًا: مشى في قيود رجليه 
مشيًا وئيدًا. 

ْسم:  َرَس�َم َيْرُس�ُم َرْسمًا: خطَّ ش�كاًل. / الرَّ
فن تصوير األش�ياء يدويًا، وهو أيضًا طريقة 
كتاب�ة الكلم�ات أي اإلمالء )ُترَس�ُم الهمزة 
تتقاض�اه  ْس�م م�ا  والرَّ نب�رة أحيان�ًا(،  عل�ى 
الدول�ة لق�اء إنج�از المعام�الت، والجم�ع 
للكل ُرس�وم. / وال�َمراِسُم: التشريفات، أو 
ْوَس�ُم والجمع َرَواِس�ُم:  البروتوك�ول. / الرَّ

الكليش�يه، أو الخت�م، قطع�ة زن�ك محفور 
عليها اس�م الجري�دة، مثاًل، وتس�تخدم كل 
الت�ي  المك�رورة  العب�ارة  والرْوَس�ُم:  ي�وم. 

تصبح بالتَّكرار سمجة فاقدة المعنى. 

ًا: َبلَّ بَِرَذاذ الماء. َرشَّ َيُرشُّ َرشَّ

َرَش�ا َيْرُش�و َرْش�َوًا: وه�ي َرش�وة، وُرش�وة 
وِرش�وة، مثلثة الراء، والجمع ُرَشًى وِرَشًى. 
كأنه�ا  فالرش�وة  الدل�و،  حب�ل  ش�اء:  / والرِّ
َش�ُأ: ول�د الظبي،  حب�ل يج�ر المنفعة. / الرَّ
وهو َرَش�ا أيضًا،  )َأهوى َرَش�ًأ ُرَش�يَِّق الَقدِّ 
َمُه الَغراُم والَوْجُد َعَلّي/ إن  ُحَليّ.. ق�د َحكَّ
وُح لنا  وَح َيُقْل ل�ِي َعَجَبًا.. الرُّ قل�ُت ُخِذ الرُّ
َفَهاِت ِمن ِعنِْدَك َشّي( هذا من بحر السلسلة 
المس�تحدث والبيت�ان البن الف�ارض، ومن 
ف�ي  اش�ي،  لبن�ت. / الرَّ اس�مًا  الرش�أ رش�ا 

العراق: الطَّحينة، السمسم المعصور.

ب. وفي األخبار:  َرَش�َح َيْرَشُح َرْشحًا: تسرَّ
)َرَش�َحْت أخبار عن وْشك إعالن الحكومة 
به  الجدي�دة(. / الترِش�يح للمنص�ب يق�وم 
�ُح فيقوم به الش�خص  آخ�رون، وأم�ا الترشُّ

نفسه. 

والراش�د  اهت�دى.  ُرْش�دًا:  َيْرَش�ُد  َرَش�َد 
اس�تهالك  / )َتْرش�يد  َبَل�َغ.  َم�ْن  والراش�دة 
ْش�د  َش�ُد والرُّ المي�اه(، االقتص�اد فيها. / الرَّ

بمعنًى.

َرَشَف َيْرُش�ُف َرْشفًا: مص الماء أو َجَرَعه. 
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ْشفُة جمعها َرَشفاٌت.  والرَّ

/ )َرَش�َق  رم�ى.  َرْش�قًا:  َيْرُش�ُق  َرَش�َق 
المتظاهرون الش�رطة بالحجارة(، فإن قيل: 
)رجموه�م بالحج�ارة( فٰههن�ا موق�ف ضد 

ير. الشرطة، ألن الرجم إنَّما يكون لِشرِّ

الرصاص�ة:  ضغ�ط.  �ًا:  َرصَّ َي�ُرصُّ  َرصَّ 
المقذوف�ة الصغي�رة. وكان�ت المقذوفُة في 
القديم بنُدَقًة ُتنْفُخ من قصبة فتنطلق فسميت 
القصبُة بندقية؛ ثم صارت المقذوفة كرًة من 
مع�دن الرصاص الثقيل فس�ميت َرصاَصًة، 
المقذوف�ة م�ن نح�اس، وظ�ل  وأصبح�ت 
َص�اص: كانوا  الرَّ اس�مها رصاص�ة. / قل�م 
يكتب�ون بقطعة رص�اص تت�رك عالمة فوق 
ال�ورق، وص�اروا يكتب�ون بقطع�ة من فحم 
الغرافيت وظل اس�م القل�م قلم الرصاص. 
َصاِصي هو لون معدن الرصاص:  / اللون الرَّ

ة.  أدكُن قلياًل من الِفضَّ

/ َأْرَص�َد:  راق�ب.  َرْص�دًا:  َيْرُص�ُد  َرَص�َد 
ة، وَرَصَد  �َص، )َأْرَص�َد م�االً لبناء َش�قَّ خصَّ
التغيُّر في س�عر العملة(. / ال�َمْرَصُد: مكان 

رصد النجوم، وال�ِمرَصُد: التلسكوب. 

َرَص�َع َيْرَص�ُع َرْصع�ًا: دقَّ حب�ات الزيت�ون 
حت�ى تنفلق قب�ل تخليله�ا بالم�اء والملح. 
صغ�ار  بألماس�ات  الحلي�ة  زيَّ�ن  �َع:  / َرصَّ

وأحجار كريمة.

َرَص�َف َيْرُصُف َرْصفًا: رصَّ الحجارة على 

صيُف:  الطريق، ثم غطاها باألس�فلت. / الرَّ
جان�ب الطري�ق الممه�د بب�الط أو نح�وه. 
والرصي�ف: هو لس�ان المين�اء الذي يخرج 
إلى البحر لترس�و بحذائه الس�فينة، والجمع 

َأْرِصَفٌة.

ت الحادثة  �ًا: يقول�ون رضَّ َرضَّ َي�ُرضُّ َرضَّ
ُضوَض إصابات محدودة  عظامي، لك�ن الرُّ
ف�ي العض�الت تت�رك بقع�ًا م�ن دم محتقن 

تحت الجلد وال تبلغ كسر العظم.

رض�ا. َرِض�َي َيْرَض�ى ِرَضًا: َقبِ�ل عن طيب 
خاط�ر. / )قلت ل�ه: إن ما فعله س�عٌد ليس 
عي�ُن  باس�تياء:  ل�ي  فق�ال  الكبي�ر.  بالخط�أ 
الرضا!( أي أنه اتهمني بالتغاضي عن أخطاء 
س�عد ألنني أنظر إليه بعين الرضا والمحبة؛ 
�افِعّي:  للشَّ المنس�وب  البي�ت  م�ن  وذل�ك 
َضا عن كلِّ عي�ٍب َكِليلٌة.. ولكنَّ  )وعي�ُن الرِّ

ْخِط ُتْبدي ال�َمَساِوَيا(.    عيَن السُّ

�م، )َرَضَخ الولُد  َرَض�َخ َيْرَضُخ َرْضخًا: َهشَّ
ْضُخ.  رأَس زميلة بحجر فأدماُه(. هذا هو الرَّ
ا الخضوع واإلْذَع�ان واالنِصياع فثالث  فأمَّ

ُضوخ وال الرضخ.  كلمات ال تعني الرُّ

م�ص  وَرَضاَع�ًة:  ِرَضاَع�ًة  َيْرَض�ُع  َرِض�َع 
الحلي�ب م�ن الثدي أو م�ن القنين�ة. / التي 
ُترض�ع طف�اًل ُمْرِض�ٌع، وُمْرِضَع�ٌة، والجمع 
ف�ي  أخ�ي  / )ف�الن  وُمْرِضع�اٌت.  َمراِض�ُع 

َضاعة(.  الرِّ



152

َطُب:  . / الرُّ ْطُب: الطَّ�ِريُّ المبتلُّ رط�ب. الرَّ
البل�ح بعد إذ يزاوله االصف�رار ويصبح بني 
َباُت، بكس�ر  ٍة. / ال�ُمَرطِّ الل�ون طريًا ذا َماِويَّ

الطاء المشددة: المشروبات الباردة.  

ْطُل: عيار وزن، يترجمون  ْطُل والرِّ رطل. الرَّ
به الباوند فإذا هو نصُف كيلوغرام ش�حيٌح، 
ويجعلون�ه كاألوقية فإذا هو ربع كيلوغرام، 
ويجعلونه ثالثة كيلوغرامات أيضًا. ويحسن 
ف�ي ترجم�ة برامج الطب�خ التلفزي�ة أن يتنبَّه 
المرء إلى أن الباوند 454 غرامًا، ولن تسقط 

الوصفة لو جعله المترجم نصف كيلو. 

َرَط�َن َيْرُط�ُن َرطانًة: تكلم ب�كالم أجنبي أو 
غي�ر مفه�وم، )َرَطنَ�ْت قلي�اًل م�ع الموظفة 

المجاورة، ثم ختمت لي الجواز(. 

رع�ا. رَع�ى َيْرَع�ى َرْعي�ًا. الَخ�روُف َرَع�ى 
/ َرَع�ى  ِخراَف�ُه.  َرَع�ى  والراع�ي  العش�ب، 
ِرعاَي�ًة: حفَظ واعتن�ى. / يس�َتْرِعي االنتباه: 
ب�إزاء  الجمه�ور  ِعيَّ�ُة:  / الرَّ النظ�ر.  يلف�ت 
عاي�ا اليوم: أبناء  الحاك�م وهي قديم�ة، والرَّ
بل�د موج�ودون في بل�د أجنب�ي، )نصحت 

فرنسا رعاياها في مالي بالمغادرة(.   

اء: الغوغاء.  َعاُع، بفتح الرَّ رعاع. الرَّ

رع�د. َأْرَع�َد ُيْرِعُد إِْرعادًا: أطلق الس�حاُب 
ْع�د. / فالن ُيب�رُق وُيْرِعُد أي  صوت�ًا هو الرَّ
ْعَدُة: ارتجاف  يعبر عن غضبه بصخب. / الرِّ
ْعدي�ُد:  / الرِّ إل�خ.  �ى،  الُحمَّ م�ن  الجس�م 

الجبان. 

َع�اُش: مرٌض يخف�ض الصوت  َرَع�َش. الرُّ
م�رض  ه�و  ترتع�ش،  األعض�اء  ويجع�ل 

باركنسون.    

َدَم�ًا.  س�ال  األن�ُف:  َرْعف�ًا  َيْرَع�ُف  َرَع�َف 
عاف: نْزٌف من األَنف.  الرُّ

غَوُة  َرَغا َيْرُغ�و َرْغوًا: صارت له رغوة. والرَّ
مثلث�ة ال�راء )َرغوة، ِرغوة، ُرغ�وة(: وتكون 
َغ�اء: صوت  للصاب�ون، ولف�م الِق�ْدر. / الرُّ
ب�ه  يقص�د  تعبي�ر  وَأْزَب�َد:  / َأْرَغ�ى  البعي�ر. 
َبد م�ن فمه،  أن�ه ث�ار غضبًا حت�ى خ�رج الزَّ
ويقابل�ه: ص�اح واس�تراح، وَأْب�َرق وَأْرَعد، 

وهاج وماج. 

َرِغَب َيْرَغُب َرْغَبًة. رغب في الشيِء: أراده. 
ورِغَب عن الش�يء: انصرف عنه. / التفكير 
المتأث�ر  التفكي�ر   : ْغَب�ِويُّ والرَّ  ، غائِبِ�يُّ الرَّ
بَرَغب�ات صاحب�ه، فهو خلي�ط من األمنيات 
واألف�كار، والتعبير مترجم. / ش�خص غير 
مرغ�وب في�ه: تعبير دبلوماس�ي مترجم عن 
الالتيني�ة وه�و وصم لش�خص أجنبي دون 
وجود تهمة محددة، فيطرد من البالد إن كان 

فيها، ويمنع من دخولها إن كان خارجها. 

َغ�ُد، بفتحتين: العي�ش الهنيء ذو  رغ�د. الرَّ
ِغيد.  الوفرة. ومثله الرَّ

نق�ول: )عل�ى  ال�راء،  مثلث�ة  الّرغ�م  رغ�م. 
غ�م(.  الرُّ وعل�ى  غ�م،  الرِّ وعل�ى  غ�م،  الرَّ
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/ ونق�ول: )عل�ى الرغِم من ذل�ك وبالرغِم 
م�ن ذلك، ورغمًا عن ذل�ك، ورغَم ذلك(، 
ورغ�م اعتراض�ات المعترضي�ن فق�د وجد 
النح�اة وجه�ًا من أوجه الصح�ة لكل تعبير 
من هذه التعبيرات. / َرْغَم أنفه: غصبًا عنه. 
َغاُم، بفتح  ويق�ال أيضًا: )وأنُفه َراِغٌم(.  والرَّ

الراء: التراب.

 ، فُّ ًا. / ال�رَّ َرفَّ َي�ِرفُّ َرفِيف�ًا: تح�رك مهت�زَّ
والجم�ع َأرُف�ٌف وُرفوٌف: ش�ريحة خش�ب 
على جدار، أو ضمن شرائح مصندقة توضع 

عليها الكتب، أو السلع في الحوانيت.  

الث�وب  ف�ي  ًا  َش�قَّ أصل�ح  َرْفئ�ًا:  َيْرَف�ُأ  َرَف�َأ 
اٌء.  بخيوط من جنسه. وصاحب الحرفة: َرفَّ
وقالوا: َرَتا بدل َرَفَأ، وليست من الفصحى. 
السفن. ومثله  / ال�َمْرَفُأ وال�َمَرافُِئ: مرس�ى 
المين�اء، غي�ر أن كلمة الميناء تش�مل مرافق 
وس�ياراِت  ومخ�اِزَن  أرصف�ٍة  م�ن  أخ�رى 

ُسّو. ا المرفأ فمكان الرُّ شحن، إلخ. فأمَّ

َرَف�َث َيْرُف�ُث َرْفث�ًا: ق�ال كالم�ًا خارجًا عن 
األدب. / وَرَف�َث: باَض�َع، ﴿أحل لكم ليلة 

َفُث إلى نسائكم﴾. الصيام الرَّ

َرَف�َد َيْرفُِد َرْفدًا: رفَده أي وصله بمال، إلخ. 
افِ�ُد، والروافد: نهر صغير يصب في نهر  الرَّ
كبير. / والرافد: س�طر على الشاشة التلفزية 
في�ه بيان باس�م المتكلم ومنصبه، أو ش�رح 

للصورة، أو خبر عاجل.    

َرَف�َس َيْرُف�ُس َرْفس�ًا: ض�رب برجل�ه، تقال 
رف�س.  ع�ن  ع  يت�ورَّ ال  وبعضه�م  للدابَّ�ة، 
�اٌس: زنبرك، زمبل�ك، نابض. ذلك أنه  / رفَّ

يرفس الشيء بعيدًا عنه. 

َرَف�َض َيْرُف�ُض َرْفَض�ًا: ضدَّ َقبِ�َل. / اْرَفضَّ 
المجتمع�ون.  وانف�ضَّ  انته�ى  االجتم�اع: 
افَِضة: اس�م يطلق�ه البعض على بعض  / الرَّ

الفرق الشيعية.

َرْفع�ًا: رفع�ه أي جعل�ه عالي�ًا.  َيْرَف�ُع  َرَف�َع 
/ )أريدك أن تنجح لترفع رأسي(، أي لُتطِيل 
رقبتي، أي لتجعلني أفخر بك. / ارَتَفَع لي: 
ظه�ر لي، )كن�ت هائمًا عل�ى وجهي عندما 
ارتفع�ت ل�ي خيم�ة من بعي�د(، كأنم�ا كان 
الش�يء يب�دو في الصحراء م�ن بعيد غائصًا 
في الرمل ثم يرتفع ش�يئًا فش�يئًا مع اقتراب 

المرء منه.  

َرَف�َق َيْرفُِق ِرْفقًا: كان لطيفًا. / اْرَتَفَق: انتفع، 
ال�َمَرافِ�ق الصحي�ة: المنافع، أي المغاس�ل 
والمراحي�ض، إل�خ. وال�َمرافِ�ق العام�ة: ما 
ه�و مت�اح للجمهور م�ن حدائ�ق ومكتبات 
وش�وارع وأرصف�ة وحاف�الت. / ال�َمْرفِق، 
بمي�م مفتوح�ة وف�اء مكس�ورة: ال�َمْفِص�ل 

الذي في منتصف الذراع.  

رًا ذي�ل ثوبه  َرَف�َل َيْرُف�ُل َرْف�اًل: مش�ى مج�رِّ
متبخترًا. 

/ مجتم�ع  اللي�ن.  العي�ش  فاِهَي�ُة:  الرَّ َرَف�َه. 
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َفاِهَي�ة: المجتم�ع الذي لي�س فيه جائع،  الرَّ
مي�ن، ودونه  ويعي�ش معظ�م الن�اس فيه منعَّ
ف�اِه والبنين(: دعاء  مجتمع االكتفاء. / )بالرَّ
للعروس�ين بحياة مرفَّهٍة وبإنجاب الصبيان، 
فاه« في المعاجم بل  ولم يجد أهل اللغة »الرَّ
فاَه�ة. وقيل ب�ل التعبير األصح:  وج�دوا الرَّ
ف�اء ه�و الوئ�ام،  َف�اء والبني�ن( ألن الرِّ )بالرِّ
فهذه ال خالف عليها. َش�َغل أصحاب كتب 
الصواب والخطأ أنفسهم بهذا التعبير كثيرًا، 
)َأْله�ى َبني تغِلٍب ع�ن كلِّ َمْكُرمٍة.. قصيدٌة 

قالها عمرُو بُن كلثوِم(.  

�ًة: قلَّ ُس�ْمُكه. / َرقَّ له: َرِحَمه  رقَّ َي�ِرقُّ ِرقَّ
عالج�ه  العجي�ن:  / َأَرقَّ  علي�ه.  وأش�فق 
، أي ال�ِمرق�اق، أي ال�ِمْحوِر، أي  بال�ِم�َرقِّ
�وَبك، أي ال�ِمْدَمك، أي ال�ِمْطَلَمة، أي  الشُّ
ْوَبج وَجَعل ُكَراتِه أقراصًا. / فالن رقيُق  الصَّ
ي�ن: أي قلي�ل االلتزام بأوام�ره ونواهيه.  الدِّ
ترقي�ق  غرضه�ا  ديني�ة  كتاب�ات  قائِ�ق:  / الرَّ

القلب واستثارة العاطفة النبيلة. 

َيْرَقُأ َرْقئًا: َجفَّ الدمع، أو الدم.  َرَقَأ 

َذ مريض�ًا بتالوة  رق�ا. َرَق�ى َيْرِق�ي َرْقَي�ًا: عوَّ
آي�ات، أو بكتاب�ة ُرْقَي�ة. / َرِقَي َيْرَق�ى ُرِقيًَّا: 
الصاع�د؛  الطري�ق  / ال�ُمْرَتَق�ى:  صِع�د. 
َرَجة في  والهابط: ال�ُمنَْحَدر. / ال�ِمْرقاُة: الدَّ

ُسلَّم.

أْرُق�ُب  )أن�ا  انتظ�ر،  َرَقاَب�ًة:  َيْرُق�ُب  َرَق�َب 
قدوم�ك(. / راَق�ب: َرَص�َد. وتعن�ي أيضًا: 

اهت�مَّ وَأَبه، وبه�ذا المعن�ى وردت في بيت 
راَق�َب الن�اس م�ات  س�لم الخاس�ر: )م�ن 
غم�ًا.. وف�از بالل�ذة الجس�وُر( بمعنى »من 
ًا«.  أَبَه للناس ولطعنهم في س�لوكه مات غمَّ
َقاَب�ة، بفتح ال�راء: الرصد. وهناك على  / الرَّ
اإلع�الم َرقاب�ٌة َقْبلِيَّ�ة ُتفَرُض عل�ى الِكتاب 
النش�ر،  والجري�دة واإلذاع�ة والتلف�زة قبل 
�ة ُتَؤنُِّب الوس�يلة اإلعالمية أو  وَرقاب�ة َبْعِديَّ
ُمه�ا على نش�ر م�ا هو مخال�ف للقانون  ُتَغرِّ
أو لرغب�ات الحاكمين، وتهددها بالمزيد إن 
تك�رر األمر. لك�ْن، يكاد يتف�ق اإلعالميون 
َقاَبة  عل�ى أن أكث�ر أنواع الرقاب�ة ش�يوعًا الرَّ
اتِيَّة التي يمارس�ها اإلعالمي على نفسه.  الذَّ
فهي التي تكس�ر األقالم، والنفوس. / مهنة 
لة  قاَب�ة، والهيئ�ة ال�ُمَوكَّ الرِّ ى  الرقي�ب تس�مَّ
باس�م  قاَب�ة  الرِّ ى  تس�مَّ الصح�ف  بمراقب�ة 
َقَبة: الُعنُق، وغلبت على العنق  المهن�ة. / الرَّ
م�ن الخلف، فالم�رء ال يتغزل برقبة فتاة بل 
بعنقها الظاهر من األمام. والمرء يعانق أخاه 
باقت�راب األعناق م�ن األم�ام. / المراقبون 
ف�ي اإلعالم )ويرى مراقب�ون أن النظام بعد 
ه�ذه المج�زرة ق�د أعل�ن بدء ح�رب أهلية 
ف�ي الب�الد(، المراقب�ون في ح�االت كثيرة 
أش�خاص وهمي�ون ينس�ب إليه�م المحرر 
تخمينات�ه وآراءه. ويس�مونهم في المغارب 
المالحظين. وتس�تعمل ال�وكاالت العالمية 
فمراس�ل  مش�ابه.  لغرض  »الدبلوماس�يين« 
الوكالة كثيرًا ما يكون أجنبيًا عن البلد الذي 
يرس�ل من�ه تقاري�ره، ويكون ل�ه اتصال مع 
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دبلوماس�يين أجانب يجل�س إليهم في أبهاء 
الفنادق، وينقل عنهم تخميناتهم. 

َرَق�َد َيْرُق�ُد ُرُق�ودًا وُرقادًا: نام، أو اس�تلقى. 
واألغني�ة المغربي�ة »أن�ا ملي�ت م�ن رقادي 
وح�دي ط�ول اللي�ل« أصبح�ت ذات َس�نَة 
ش�عارًا سياس�يًا، وانطلق الناس يقولون »أنا 
ملي�ت« حتى منعت الس�لطات بث األغنية، 
لك�ن األغنية عادت بأص�وات كثيرة الحقًا، 

عليك باليوتيوب.

رق�رق. َتَرْق�َرَق الدمع في العي�ن: لمع وَهمَّ 
بالنزول. 

َرَق�َص َيْرُق�ُص َرْقصًا: هز جس�مه بفرح، أو 
اَصة: التي  قَّ اقَص�ُة: التي ترقص. الرَّ بفن. الرَّ
ترق�ص كثي�رًا، والكلمة فيه�ا تهجين للفعل 
الناقة  اِقَص�ة والراقص�ات:  وصاحبت�ه. / الرَّ
إذ تته�ادى متمايلًة )َحلفُت بربِّ الراقصات 
الس�اعة.  بن�دول  قَّ�اص:  / الرَّ ِمنَ�ى(.  إل�ى 

/ ال�َمْرَقُص: الديسكو. 

ْقَعُة: ُقماشٌة  َرَقَع َيْرَقُع َرْقعًا: سدَّ الثقب. والرُّ
ُيَسدُّ بها ثقب في الثوب، أو حشوة تسد ثقبًا 
ف�ي ضرس والجمع ُرَق�ٌع، وهي ورقُة دعَوٍة 
ْقَعة:  إل�ى حف�ل والجم�ع ِرَق�اع. / َخ�طُّ الرُّ
م�ن ض�روب الخط العربي، س�ريع التنفيذ، 
األس�نان.  وش�ينه  س�ينه  تفق�د  م�ا  وكثي�رًا 
ِقيُع  روي�ش: جبَُّته المرقَّعة. / الرَّ َعُة الدَّ / ُمَرقَّ
المبت�ذل، ومثاله الصحفي  ُرَقعاء:  وجمعها 

الذي يبيع قلمه. 

ْقُم، بسكون القاف: العدد. والنقش  رقم. الرَّ
الص�وت  ع�ن  التعبي�ر  ْقِميَّ�ة:  / الرَّ أيض�ًا. 
المعلومات بأرقام يعيدها  والصورة وش�تى 
الحاسوب عند الطلب إلى حالتها األصلية. 
ال�ذي تس�ير علي�ه  )الثنائ�ي(  النظ�ام  وف�ي 
الحواسيب يستخدم رقمان فقط هما الصفر 
والواح�د، وبهما يتم التعبير عن كل ش�يء. 
التَّْرِقي�م: وض�ع أرق�ام لألش�ياء، والترقي�م 
أيض�ًا إعطاؤك ش�خصًا رقم هاتف�ك ُخْفَيًة، 
لع�ل وعس�ى! / والترقيم: ضواب�ط معلومة 
والجم�ل  الكلم�ات  تنضي�د  ف�ي  تس�تخدم 
ال�ورق أو عل�ى شاش�ة الحاس�وب.  عل�ى 
وفيم�ا يلي ش�يء عن الترقي�م وعالماته: أ( 
النقط�ة: يؤتى بها عند تمام الجملة، وتكتب 
ملتصق�ة بالكلم�ة الس�ابقة عليه�ا، مبتع�دة 
بمس�افة واح�دة عن الكلم�ة التالية لها. ثمة 
أسلوب أدبي الهث عماُده الجمُل القصيرة 
المتالحق�ة، فٰههنا تكثر النَُّقط، وتكاد تنعدم 
محص�ورة  الجمل�ة  ج�اءت  إذا  الفواص�ل. 
بقوس�ين وضعن�ا النقط�ة داخ�ل القوس أو 
خارجه�ا، ليس ثم�ة من قانون ج�ازم. ب( 
نقطتا القول: هم�ا اللتان توضعان إحداهما 
ف�وق األخ�رى ):( قب�ل العبارة المقتبس�ة، 
وتوضع�ان أيض�ًا بع�د عن�وان ُي�راد تفصيل 
الحدي�ث عنه. وحكمهما في ترك المس�افة 
وااللتصاق حكم النقطة. ج( نقطتا السكتة: 
وهم�ا نقطتان متجاورتان أفقيًا على الس�طر 
)..(، تس�تعمالن في الكتاب�ة األدبية. مثال: 
)ماذا؟ تقولين.. مات؟ متى، وأين، وكيف؟ 
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المبتدئ�ون  ويبال�غ  أص�دق.(  أكاد  ال  ال.. 
ف�ي  وحكمهم�ا  النَُق�ط.  م�ن  فيس�تكثرون 
النقط�ة. وق�د  قبلهم�ا حك�م  الموق�ع مم�ا 
لبي�ان  مقتبس�ة  عب�ارة  داخ�ل  تس�تعمالن 
ح�ذف بع�ض الكلم�ات داخ�ل االقتباس. 
ٌد  د( الفاصل�ة: لي�س للفاصل�ة م�كان مح�دَّ
تحدي�دًا صارم�ًا. توض�ع الفاصلة لتس�هيل 
ه جهرًا  ق�راءة الجملة الطويل�ة. ومن تال نصَّ
أدرك أن�ه يحُس�ن وض�ع الفاصل�ة ف�ي كل 
م�كان يأخُذ فيه نَفس�ًا. وحكمها في الموقع 
حك�م النقط�ة: الفاصل�ة تلتصق بم�ا قبلها، 
�ْرطتان:  وتبعد بمس�افة عما بعدها. ه�( الشَّ
تس�تعمل ش�رطتان اثنت�ان لحص�ر الجمل�ة 
المعترض�ة. مث�ال: )ألن والدة  الحكومة – 
التي اقتضى تش�كيلها مفاوضات اس�تمرت 
تس�عة أشهر – كانت عسيرة فإن هناك خوفًا 
حقيقيًا من انتثار ِعقِدها س�ريعًا(. وقد ش�اع 
الش�رطتين وال  الفاصلتي�ن ب�دل  اس�تعمال 
س�يما للعبارة المعترضة القصيرة. والشرطة 
الواحدة تأتي بين كلمتين يراد لهما أن تكونا 
بمثاب�ة الكلم�ة الواح�دة، مث�ال: )ص�اروُخ 
– اإلفريق�يُّ التع�اوُن  أرِض–أرٍض/ 

اآلس�يوي(. و( عن�د بن�د ال�واو هذا ش�يء 
عنها. الواو حرف ال عالمة ترقيم، وتلتصق 
بالكلمة التي بعدها. وفي العربية نكرر الواو 
عن�د التعداد، وال نقل�د اللغات الغربية التي 
تكتف�ي بالفواص�ل واضع�ًة واوًا قب�ل آخ�ر 
كلمة مما يجري تع�داده. نقول في العربية: 
ن الخب�ز والبصل  ن�ات أكل�ة المس�خَّ )مكوِّ

اق والدج�اج(، وال  �مَّ وزي�ت الزيتون والسُّ
حاجة للفواصل هنا فالواو ش�بيهة بالفاصلة 
شكاًل ووظيفة. انظر في المثال السابق كيف 
التصقت الواو بالكلمة التي تليها. ز( عالمتا 
التنصيص: تستعمل هاتان العالمتان لحصر 
نقتبس�ه، والش�رط ف�ي اس�تخدامهما  ق�ول 
)ق�ال  مث�ال:  بحذافي�ره.  الق�ول  ن�ورد  أن 
الناط�ق العس�كري إن الجن�ود ل�م يداهموا 
المن�زل، ولك�ن.. »أطلقنا الن�ار فقط عندما 
ُأطلق�ت علين�ا الن�ار من النواف�ذ«، وأضاف 
وف�ي  س�اعتين(،  قب�ل  انته�ت  العملي�ة  أن 
المث�ال نقلنا ث�الث معلوم�ات مختلفة عن 
الناطق العس�كري: روينا اثنتين على لساننا، 
عالمت�ي  بي�ن  الوس�طى  المعلوم�ة  وروين�ا 
ي�ًا للحرفي�ة ُمْبِقي�ن الضمائ�َر  تنصي�ص توخِّ
أهمي�ة  التنصي�ص  لعالمت�ي  حاله�ا.  عل�ى 
كب�رى في الصحاف�ة؛ وفي التلف�زة قد نأتي 
بص�وت الش�خص وصورته فه�ذا تنصيص 
بال عالمتين، ولكننا قد نكتب على الشاش�ة 
عالمت�ي  إل�ى  ونحت�اج  العب�ارات،  بع�ض 
التنصي�ص:  عالمت�ي  موق�ع  التنصي�ص. 
تلتصق�ان بالكلمتي�ن األول�ى واألخيرة من 
العب�ارة الت�ي ف�ي داخلهم�ا. ح( القوس�ان: 
تحص�ر القوس�ان عب�ارة ي�راد له�ا اإلبراز. 
وتلتصق القوسان بالكلمة األولى واألخيرة 
من العبارة التي في داخلهما. وقد تس�تعمل 
القوس الوحيدة بعد الرقم أو الحرف الذي 
يتص�در بن�دًا ضم�ن بن�ود. ط( المضلَّعان: 
يحص�ر المضلعان عب�ارة زادها الكاتب من 
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عنده على نص مقتبس. ويكثر اس�تعمالهما 
ف�ي الكت�ب القديمة المحقق�ة. مثال: )أنَت 
في النساء بين أربٍع: أمٍّ حنون، وزوٍج غيور، 
وابنٍة هي ريحانة بيتك وهي ال�.. ]مطموس 
ف�ي األصل[، وأخٍت ال تعدل بك من َخْلق 
الل�ه أح�دًا.(  ي( )ك�ذا(: كلم�ٌة تس�تخدم 
لإلش�ارة إلى خطأ وارد في النص المقتبس 
لم يشأ الكاتب تصحيحه. مثال: )وقد كتب 
صاحبنا ف�ي مقالته: »نحن معترضين )كذا( 
عل�ى اإلجراء لي�س حرصًا عل�ى مصلحتنا 
ب�ل حرصًا على الوط�ن«(. ف� »كذا« جاءت 
ف�ي  موج�ود  النح�وي  الخط�أ  أن  لتؤك�د 
األصل. ك( اه��: حرفان يوضعان في نهاية 
المقتب�س وهم�ا اختص�ار كلم�ة: )انتهى(. 
اس�تعملهما القدم�اء ف�ي وقت ل�م يكن فيه 
عالمتا تنصيص. ل( عالمتا التبجيل قوسان 
مزخرفتان تس�تعمالن لحصر اآلية أو بعض 
اآلي�ة القرآني�ة، ﴿الل�ُه ال إِٰل�ه إالَّ ُه�َو الحيُّ 
القيُّ�وم﴾. م( التش�كيل: مواض�ع الحركات 
عل�ى لوحة مفاتيح الحاس�وب ق�د تختلف 
من حاسوب آلخر. ها هي المواضع األكثر 
شيوعًا، وكلها يقتضي زر الرفع أوالً: الفتحة 
عن�د الض�اد، والضم�ة عند الثاء، والكس�رة 
عن�د الش�ين، وتنوي�ن الفت�ح عن�د الص�اد، 
وتنوي�ن الضم عن�د القاف، وتنوين الكس�ر 
عند الس�ين. والسكون عند الهمزة المفردة، 
وعالمات التش�كيل األخ�رى يجدها المرء 
ف�ي بند الرموز ضم�ن صفحة »إدخال«. ن( 
عالم�ة االس�تفهام: ال بد منها بعد الس�ؤال، 

وه�ي تلتصق بالكلمة التي قبلها، وال حاجة 
وعالمة التعجب يس�تخدمها  لنقط�ة بعدها. 
األدب�اء قلي�اًل، والمبتدئ�ون كثي�رًا، ويقب�ح 
اس�تخدامها في عنوان المقال. واس�تعمالها 
ي�دل عل�ى أن الكاتب مش�حون بش�هوة أو 
بغض أو غض�ب، وكل هذا يقلل من صفاء 
عالم�ة  إل�ى  بالصحف�ي  حاج�ة  ال  الفك�ر. 
التعجب إالَّ إذا اقتبس حكاية أو نادرة. س( 
الفاصل�ة المنقوط�ة )؛( َمنِزل�ة بي�ن منزلت�ي 
الفاصل�ة والنقط�ة، وقد تس�تعمل في جملة 
تك�ررت فيه�ا الفواصل ث�م ُأري�د الخروج 
إل�ى ش�يء آخ�ر، وهذا مث�ال: )إن�ه ال يريد 
إخالء العق�ار، وال يقبل بزيادة األجرة، وال 
يرضى التحكيم الودي، وال يفضل الذهاب 
إل�ى المحكمة؛ وهو يدفع األج�رة القديمة 
بانتظ�ام(. ق�ال الروائ�ي األميرك�ي ك�ورت 
المنقوطة  الفاصل�ة  فونيغوت: »يس�تعملون 
فقط ليشعرونا بأنهم تعلموا في جامعة«. ع( 
الف�راغ: قد يترك المرء فراغًا في أول س�طر 
م�ن الفق�رة، وله أن يهمل ه�ذا. وفي داخل 
الن�ص ال يجوز ت�رك أكثر من ف�راغ واحد. 
ه�ذا متب�ع اآلن م�ع ازدي�اد االعتم�اد على 
الحاس�وب، وفي التقالي�د المطبعية العربية 
القديم�ة كانت رقائق الفراغ تضاف بس�خاء 
فيما بين الكلمات بغرض تس�وية األس�طر. 
ف( واااو: لي�س م�ن تقاليد الكتاب�ة العربية 
تك�رار ح�رف العل�ة بغ�رض التوكي�د، غير 
أنه�ا أداة جديدة قد تجد طريقها إلى الكتابة 
ة. وقري�ب م�ن ذل�ك اس�تخدام هذا  الج�ادَّ
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التكرار لتمثيل بع�ض األصوات، فللقهقهة 
هه�ه، وللت�ردد أم�م. ويمكن اعتب�ار هذين 
األفع�ال،  أس�ماء  م�ن  األخيري�ن  اللفظي�ن 
وتش�بهان ُك�ْخ، التي تقال للطف�ل كي يترك 
ش�يئًا ق�ذرًا، وص�ه التي تعني اس�كْت، وقد 
دخل�ت هاتان األخيرتان كتاب النحو قديمًا 
ضمن أس�ماء األفعال. وق�د اهتم اللغويون 
الرصين�ون بكلم�ات مث�ل ب�ّس الت�ي تعني 
كفى. وأما »لول« بمعنى ُمضحك، فهي من 
األح�رف األولى للعبارة اإلنجليزية »الفنج 
آوت الودل�ي« التي تعني »يضحك بصوت 
ع�اٍل«، وناب عنها تكرار حرف الهاء. ص( 
اس�تعمل الفتي�ة الح�روف الالتيني�ة لكتاب�ة 
الكالم العربي قبل تطوير األجهزة المختلفة 
الت�ي أصبحت تتقبل الحرف العربي؛ واآلن 
انحس�ر اس�تعمال الحرف الالتيني الذي ال 
يمكن�ه أن ي�ؤدي العربي�ة بكف�اءة، حتى مع 
االصط�الح على رقم اثني�ن للهمزة، وثالثة 
للعي�ن، وأربع�ة للش�ين )أحيانًا(، وخمس�ة 
للخاء، وس�تة للطاء، وسبعة للحاء، وثمانية 
للقاف، وتسعة للصاد. الالفت اتفاق شباب 
الع�رب في بلدانه�م المختلفة عل�ى معاني 
ه�ذه األرق�ام اتفاق�ًا ج�اء كأنم�ا بمجموعة 
م�ن المصادف�ات. ويتمي�ز الح�رف العربي 
ب�أن الكلمة المكتوبة به تصنع صورة مميزة 
يدركه�ا الذهن ف�ورًا، ودون تفصيصها إلى 
حروف منفصلة. وكانت تكثر الش�كوى منه 
في الماضي لما يعتور صورة كل حرف من 
ا ج�اء في البداية أو في الوس�ط أو  تغيي�ر إمَّ

في النهاية، وزال هذا كله بتطور الحوسبة.  

اِقُن ه�و الكاتب على  َرَق�َن َيْرُق�ُن َرْقن�ًا: الرَّ
ْقن وظيفَة خلق كثير،  اآللة الكاتبة، )كان الرَّ

ثم صرنا كلُّنا راقنين(. 

َركَّ َيِركُّ َركاَكًة: َضُعف األسلوب.

ركا. َرْك�َوٌة وَرَك�َوات: إن�اء غل�ي القه�وة. 
/ َركِيَّة وَرَكايا: بئر.  

َركَِب َيْرَكُب ُرُكوبًا: امتطى. ال�َمْرَكُب بفتح 
الكاف: القاِرب. / وال�َمْرَكَبة: كلمة جامعة 
َتس�تعملها دائ�رة الس�ير والم�رور للس�يارة 
بالصحف�ي  يحس�ن  والش�احنة؛  والحافل�ة 
يُق�ْل اصطدم�ت مركبتان  التخصي�ص، فال 
إذا تحق�ق م�ن أنهما س�يارتان. /  )َأْقعى له 
عل�ى ُرْكَب�ٍة ونِْصٍف( أي تربَّص به، تش�بيهًا 
األرض  عل�ى  ركبتي�ه  إح�دى  يض�ع  بم�ن 
والبندقي�ة بيده مس�تندة إل�ى ركبته األخرى 
الن�اس،  َرْأَس�ه( عاَن�َد  �دًا. / )َركِ�َب  مترصِّ
ق�ال العق�اد: )أن�ا راِك�ٌب ِرْجِلي ف�ال.. َأْمٌر 
عل�يَّ وال ضريب�ة/ وك�ذاَك راكُب رأِس�ه.. 
ف�ي هذه الدني�ا العجيبة(. / لعب�ة التركيب: 
قطع متناث�رة يجمعها المرء لتكوين صورة، 
م�ن  مكون�ة  م�ادة  / ال�ُمَركَّ�ب:  »ب�ازل«. 
عنصري�ن فأكثر، والعناصر متَّح�دٌة كيماويًا 
عل�ى  صارم�ًا  تحدي�دًا  ة  مح�ددَّ بمقادي�ر 
�ب صف�ات ق�د  رات، وللمركَّ مس�توى ال�ذَّ
تختل�ف اختالفًا كبيرًا عن صفات عناصره، 
مث�ال المركب »الماء« الذي يتكون من ذرة 
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أكس�جين وذرت�ي هيدروجين ل�كل جزيء 
من جزيئاته، والماء س�ائل بينما األكسجين 
ب  المركَّ والهيدروجين غازان. يختلف عن 
الخلي�ط، ال�ذي ه�و م�واد مختلطة بنس�ب 
يمك�ن أن تتغي�ر كخليط م�ن طحين وملح، 
الذه�ب  كس�بيكة  الس�بيكة  عن�ه  وتختل�ف 
يق�ل  أو  فيه�ا  يزي�د  فالنح�اس  والنح�اس، 

بحسب عيار معروف.  

ْكُح: خشبة المسرح.  ركح. الرُّ

ُك�وُد  الرُّ س�كن.  ُرُك�ودًا:  َيْرُك�ُد  َرَك�َد 
انهي�ار ف�ي األس�واق، ودونه  االقتص�ادي: 
الَكس�اد. وال يطل�ق الصحف�ي االقتص�ادي 
»الرك�ود« إال عل�ى أزمة كبيرة كالتي وقعت 

عام 2008، أو في مطلع الثالثينات.

َرَك�َز َيْرُك�ُز َرْك�زًا: غ�رس، )َرَك�ز ُرْمَحه في 
 . األرض(. / ال�َمْرَكُز، بفتح الكاف: ال�َمَقرُّ
كاُز: ث�روات األرض من معادن ونفط  / ال�رِّ

وغاز. وهو أيضًا الكنز الدفين. 

َرَك�َض َيْرُك�ُض الرجُل فرَس�ه َرْكض�ًا: حثه 
َج�َرى  الف�رُس:  ورك�َض  الج�ري.  عل�ى 
والرك�ض  المش�ي  بي�ن  والف�رق  مس�رعًا. 
أن الراك�ض يرم�ي جس�مه ثم تلح�ق القدم 
د الراكض فجأة  بالجس�م فتس�نده، فلو تجمَّ
م قدم�ه أوالً ثم  لوق�ع؛ وأم�ا الماش�ي فيق�دِّ
يلقي بجس�مه عليها. والهرولة مشي سريع، 
وال ف�رق نوِعيَّ�ًا بينه�ا وبي�ن المش�ي، والله 

أعلم. 

َيْرَكُع ُرُكوعًا. وأدَّى َرْكَعًة وَرَكعاٍت.  َرَكَع 

وَرْكَل�ُة  بقدم�ه.  َرْكاًل: ض�رب  َي�ْرُكُل  َرَكَل 
الجزاء في كرة القدم جمعها َرَكالت. 

َرَك�َن َيْرُكُن َرْكنًا: اعتمد عل�ى ُرْكن. وَرَكَن 
س�يارَته: وضعه�ا واقفًة في م�كان، يقولون 
ْك�ن: كلم�ة تض�اف إلى  ه�ا. الرُّ أيض�ًا: َصفَّ
اللق�ب العس�كري وتعن�ي أن صاحبه عضو 
إِح�دى  ك�ن:  / والرُّ األركان.  مجل�س  ف�ي 
زواي�ا البيت التي إليه�ا يرتكز وعليها يقوم، 
وه�و أيض�ًا جانب من البي�ت. والركن أحد 
الخمس�ة:  اإلس�الم  وأركان  العب�ادات، 
وال�زكاة،  والص�وم،  والص�الة،  الش�هادة، 

والحج.    

�ُة والجم�ع ُرَمٌم: قطع�ة حبل بالية.  مَّ رّم. الرُّ
بأكمله�ا.  ته�ا(:  بُرمَّ المس�ألة  ه�ي  )ه�ذه 
واألصل أن أعرابيًا باع ناقة وقال للمشتري: 
َمُم: العظام البالية.  ُة والرِّ مَّ خذها برمتها. / الرِّ

رم�ا. َرَمى َيْرِم�ي َرْمَيًا: رش�ق بحجر، روى 
إنجي�ل يوحن�ا أن المس�يح ق�ال، وق�د ه�مَّ 
ق�وٌم برجم امرأة: )من كان منكم بال خطيئة 
فليرمه�ا أوالً بحج�ر(، فرجع�وا وتركوه�ا. 
َرْميًا بالرص�اص(، وأما إذا  / نق�ول: )ُأعدم 
قت�ل الجن�ود ش�خصًا ف�ي مظاه�رة، مث�اًل، 

فنقول إنه )ُقتل برصاص الجنود(.

َيْرَمُحه َرْمحًا: رفسه.  َرَمَح. رَمَحه الحصان 

َرِمَد َيْرَمُد َرَمدًا: أصيب بالتهاب في العينين. 
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َرَم�َز َيرُمُز َرْمزًا: أوَمَأ. )نرُمُز للمقدار األول 
ْم�ُز: الش�خص ال�ذي  الرَّ بالح�رف س�ين(. 
ارتبط اس�مه بقضي�ة أو نظام: )رغم أنه كان 
ر المش�هد  م�ن رموز نظ�ام مبارك فقد تصدَّ
أثناء حكم المجلس العسكري(. / الترميز: 

يفرة. الشِّ

ْمُس: القبر. َرمس. الرَّ

َرَم�َش َيْرُم�ُش وَيْرِمُش َرْمش�ًا: حرك جفنه. 
ُموُش: الشعر على أطراف جفن  ْمُش والرُّ الرِّ

العين، واألفصح الُهْدُب واألهداُب.  

س�ريعة.  نظ�رة  د  س�دَّ َرْمق�ًا:  َيْرُم�ُق  َرَم�َق 
َم�ُق: بقي�ة الروح، )لحق�ُت به وهو في  / الرَّ
الرم�ق األخي�ر(، )أريد عماًل أس�د به رمقي 

ال أكثر(. 

رمل. َأْرَمٌل وَأْرَمَلٌة: فاقد الشريك الزوجي. 
نق�ول: )ه�و أرَم�ٌل( وننونه�ا، ألن المؤنث 

مختوم بالتاء.  

ًا. ِرنَّ عليَّ  َرنَّ َي�ِرنُّ َرنينًا: أصدر صوت�ًا حادَّ
نَّات: النداء المميز  نَّ�ة والرَّ غدًا: هاتفني. الرَّ
ال�ِمْغناطيسي: تصوير  نين  لكل هاتف. / الرَّ
ط  األعضاء الداخلية في حقل مغناطيسي ُينشِّ
ُجَس�ْيمات البروتون في ذرات الهيدروجين 
الموجودة في الماء الذي بداخل الجسم، ثم 
ُترَصُد حركُتها. وهذه الطريقة تبرز األنسجة 
والسوائل بينما األشعة السينية تبرز العظام. 

َرنَّ�َق الطائ�ر ترنيق�ًا: ح�اَم، ال ه�و َحطَّ وال 

ابتع�د. وَرنََّقت الطائرة: حامت فوق المطار 
تنتظر اإِلذن بالهبوط. 

اإِلْرَه�اب:  خ�اف.  َرْهَب�ًة:  َيْرَه�ُب  َرِه�َب 
االستخدام المنهجي للعنف البتزاز مكسب 
سياس�ي بطري�ق التخويف. لي�س لإلرهاب 
تعري�ف معتمد ف�ي المحاك�م الدولية. وقد 
»اإلره�اب«  م�ن  الكب�رى  ال�دول  جعل�ت 
مصالحه�ا،  تلب�ي  ح�روب  لش�ن  غًا  مس�وِّ
وَأرهب�ت مواطنيها من إرهاب حقيقي ومن 
إره�اب مزعوم لنيل الموافقة الش�عبية على 
خ�وض ح�روب ذات أه�داف اقتصادية أو 
اس�تراتيجية. وف�ي اإلع�الم الرصي�ن نمتنع 
ع�ن اس�تخدام كلم�ة اإلرهاب إال منس�وبة 
لمصدر، فما هو إرهاب عند بعضهم نضال 
عند آخرين. غير أن اإلعالم يشير إلى القتل 
ب�ال محاكمة على أنه من الفظائع. / إرهاب 
الدولة، أو اإلرهاب الرسِمّي: قتٌل وتعذيب 
تمارس�ه الدول�ة بحق مواطنيه�ا أو مواطني 
بلد تحتله بغرض التخويف، أو لتلبية شهوة 
االنتقام. / َرهيب: كلمة يستخدمها الشباب 
لوص�ف الش�يء بأن�ه غريب ومتمي�ز، ذلك 
لقل�ة خبرتهم بم�ا هو أعظ�م أو أفظع، وإذا 
اس�تخدمها إعالم�ي ناضج اته�م بالتصابي 

اللغوي.

�ر أو  ره�ص. أْرَه�َص ُيْرِه�ُص إِْرهاصًا: َبشَّ
أن�ذر، )ُتْرِه�ُص ه�ذه الزي�ارات المتالحقة 
بوْش�ِك التوقيع على اتفاق(.  اإِلْرهاَصاُت: 
المص�رف  إف�الس  )كان  َبش�ائر،  أو  ُن�ُذٌر 
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إرهاص�ًا بانهي�ار مالي ش�امل(، )ق�د تكون 
واس�تهانة  الجريئ�ة،  المظاه�رات  ه�ذه 
الش�باب بالموت إرهاصاٍت بثورة عارمة(. 
/ َرَه�َص َيْرَهُص َرْهصًا: رصَّ وعصر بقوة. 
�ة  اَص�ة: س�يارة ذات مداح�ل حديديَّ هَّ والرَّ
ضخم�ة ت�دكُّ األس�فلت الطرّي عن�د تعبيد 

الشوارع.

ل: الذي اس�ترخى ش�حمه،  ره�ل. ال�ُمَتَرهِّ
موظفوه�ا  كث�ر  الت�ي  َل�ة:  الُمَتَرهِّ والدول�ة 
وأكل�وا ميزانيتها وال عم�ل حقيقيًا لكثيرين 

منهم. ]انظر داَل[

رهم. َمْرَهٌم وَمراِهُم: ُدْهٌن طبي. 

َرَه�َن َيْرَه�ُن َرْهن�ًا: أخذ م�االً مقابل بعض 

�داد ف�ي الموعد  ا السَّ متاع�ه أو عق�اره، فإمَّ
ْهُن فيصير المتاع  َيْغَلَق الرَّ المضروب أو أن 
مل�كًا للمرَتِه�ن. / )ل�ن أَدع الوظيفة ترتهن 
/ الوْض�ُع  الل�ه(.  عل�ى  وال�رزق  إرادت�ي، 
هائ�ن:  والرَّ ِهين�ُة  / الرَّ الحاض�ر.  اِه�ن:  الرَّ
المحتَجز. )ُأْطِلق س�راح الرهينة الفرنسي(. 
م�ع  مؤن�ث  المذك�ر،  م�ع  مذك�ر  الرهين�ة 
م�ة،  العالَّ »الرج�ل  قولن�ا:  مث�ل  المؤن�ث، 

مة«.   والمرأة العالَّ

�ًا: س�قى. / َرِوَي فالن  روا. َرَوى َي�ْرِوي َريَّ
ًا: شرب حتى ارتوى، وصار  من ماء البئر ِريَّ
ان�ًة. / َرَوى َي�ْرِوي  اَن�ًا وه�ي ص�ارت ريَّ ريَّ

ِرَواَيًة: نقل حديثًا أو شعرًا. 

ْثَية.  ُروَماتِيْزم: التهاب المفاصل، وهو الرَّ
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الزاي

بي�ن  م�ن  يخ�رج  صفي�ر  ح�رف  ال�زاي  ز. 
اللسان وأعلى الحلق وراء األسنان العلوية، 
وللحنج�رة في�ه عم�ل، فبه�ذا يختل�ف عن 
م�ة محل الصاد  اُي المفخَّ الس�ين. تح�ل الزَّ
ف�ي كلم�ات مثل »مص�در« وه�ذا وارد في 
الفصي�ح، وفي بع�ض العامي�ات يجعلونها 
مح�ل صاد »اصب�ر« مث�اًل. وتتضخم الزاي 
باتساع التجويف الفموي إذا جاورتها الطاء 
ف�ي كلم�ات نادرة مثل َطَزاج�ة، وُقُطز. غير 
أن هذه الزاي المفخمة تستعمل كثيرًا بدياًل 
للظ�اء كما في »بوظة«. ويبدل الناس الجيم 
زاي�ًا والزاي جيمًا في بعض نواحي الش�ام: 
ب�دل  »زوز  وتون�س:  زج�اج«  ب�دل  »ق�زاز 

زوج«، و»زاز أي جاَز أي َدَخل«. 

أنب�وب  ال�ِم�ْزَراب:   = ال�ِمي�َزاب  زاب. 
تصريف ماء السطح عند المطر. 

ْوج إذا  ْوَج�ُة: القرينة. ويقال لها الزَّ زاج. الزَّ
لبس. َزَجَر ُلَغويٌّ رجاًل لقوله زوجتي  ُأِمن الَّ
حام�ل. قال له: بل ق�ل زوجي حامل، ففي 
الق�رآن ﴿اس�ُكْن أن�َت وزوُج�َك الجن�ة﴾، 
فق�ال له الرجل: فهل ذك�ر القرآن أن زوجًة 
واُج، في بعض البلدان: الُعْرس.  خطأ؟ / الزَّ

/ ُمْزَدِوٌج، بكسر الواو: مركب من شيئين. 

ى.  ُيِزيُح إَِزاَحًة: َنحَّ َأَزاَح  زاح. 

َزاَد َيِزي�ُد ِزي�اَدًة: زاَد الخيُر: كُث�ر، وزاَد اللُه 
الن�اس خي�رًا: جعله يكث�ر عنده�م. / اْزَداَد 
الخي�ر: كث�ر. واْزَداَد ل�ي طفل: ُولَِد. وس�نة 
الميالد. وش�هادة االزِدياد:  االْزِدياد: تاريخ 

شهادة الميالد. 

َزَأَر يْزَأُر َزئيرًا. الزئير: صوت األسد. 

َزاَر َي�ُزوُر ِزي�اَرًة: ح�لَّ ضيف�ًا. ف�ي اإلعالم 
»ِزي�ارة«  وثم�ة  الرس�مية.  الزي�ارات  تكث�ر 
نق�ل اإلع�الم خبرها، ولم تك�ن زيارة. فقد 
دخ�ل أرئي�ل ش�ارون ف�ي ع�ام ألفي�ن إل�ى 
الحرم القدسي بحراسة من جنود االحتالل 
األنب�اء  وكاالت  ت  وس�مَّ اإلس�رائيلي. 
العالمي�ة هذا االقتحام »زيارة«، وتبعها عدد 
كبير من وس�ائل اإلعالم العربية بغير وعي، 
وفي هذا دليل على االنسياق وراء وكاالت 

األنباء العالمية.

َيِزيُط َزْيَطًا. زاَط الناس: عال صخبهم.            َزاَط 

َزاَغ َي�ُزوُغ َزْوغ�ًا، وَزاَغ َيِزيُغ َزْيغًا: انحرف، 
﴿م�ا َزاَغ البص�ر وم�ا طغ�ى﴾. / زاَغ ع�ن 
ف�ي  عن�ه  انح�رف  االنتخاب�ي:  برناَمِج�ه 
َغ من الحصة«: لم يحضرها.  التطبيق. / »َزوَّ
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َزاَلت الش�مس:  َي�ُزوُل َزواالً: انقضى.  َزاَل 
َوال: وق�ت الظه�ر،  مال�ت للغ�روب. وال�زَّ
اتج�اه  ف�ي  رحلته�ا  الش�مس  تب�دأ  فبع�ده 
الغ�رب. ال�ِمْزَول�ة: قطع�ة حجر أو خش�ب 
َترم�ي ظِلَّه�ا على س�طح مرقَّ�م ومنه ُيعرف 
الوقت. / )ال زال( كلمة دعاء للش�خص أو 
ك في ازدياد/ ال زال الهمُّ  عليه: )ال زال عزُّ
مالزمًا للظالم(، فإذا أردناها بمعنى اس�تمر 
قلن�ا: »م�ا زال« )ما زال الحصار مس�تمرًا(. 
وف�ي المضارع لنا أن نق�ول )ال يزال( و)ما 

يزال( بمعنى االستمرار.  

َؤام: العاجل.  زأم. الموت الزُّ

أن يك�ون  الش�ابَّ  )َيِزي�ُن  َزْين�ًا:  َيِزي�ُن  َزاَن 
عاقاًل، وَيشينُه أن يكون المباليًا(.

َبى( أي وصل الماء إلى  زبا. )بلغ السيل الزُّ
َب�ى ومفرده�ا ُزْبَية، وه�ي الرابية، أي أن  الزُّ

األمر بلغ مداه والمشكلة تفاقمت. 

ْبَدُة: م�ن منتجات األلب�ان، قوامها  زب�د. الزُّ
80 % تقريب�ًا م�ن الده�ن، والبقي�ة بروتينات 

ة:  ْبِديَّ الحليب. / ُزْبَدُة القول: خالصته. / الزُّ
َب�د: الرغوة  الس�لطانية، طب�ق مجوف. / الزَّ
الت�ي تعل�و الم�اء أو تخ�رج من ف�م البعير. 

ائب المخثَّر. باِدي: اللبن الرَّ / الزَّ

باَلُة:  ْب�ُل: الس�ماد الحيوان�ي. / الزُّ زب�ل. الزِّ
الُقماَم�ُة. / ال�َمْزَبَل�ُة: مكان جمع النُّفايات. 
وَمْزَبَلُة التاريخ: مكان تعود المتحمسون أن 

يرسلوا إليه خصومهم. 

ُب�ون والجم�ع َزَباِئ�ن: المش�تري.  زب�ن. الزَّ
بائِنِيَّة: محس�وبية قائمة على غير القرابة  / الزَّ
َل الوزير  ب�ل على تب�ادل المنافع، كأن يس�هِّ
للتاجر شأنًا فينقده التاجر ماالً. أو أن يتبادل 
كبار الموظفين المنافع، على حساب خزينة 

الدولة. 

�جن:  . زجَّ ب�ه ف�ي السِّ �ًا: دسَّ َزجَّ َي�ُزجُّ َزجَّ
َجت المرأة حاجبيها: جعلتهما  َسَجنه. / َزجَّ
مدببي�ن مثل ُزجِّ الرمح وهو ِس�نُّه الحديدي 

المدبب.

َزَج�ا. َأْزجى الش�يَء إِْزجاًء: بعث�ه، وأزَجى 
به، )نزجي بتحياتنا(. 

َنَهَرُه، ومنعه. َزَجَر يْزُجُر َزْجرًا: زجره أي 

ُل بحم�ام  اِج�ُل: الرج�ل ال�ُم�َوكَّ زج�ل. الزَّ
حم�اُم  ى  يس�مَّ نفس�ه  والحم�ام  الرس�ائل، 

اِجِل. الزَّ

َزَحَر َيْزَحُر َزحيرًا. المرأة تزحر عند الوالدة 
أي تشد على نفسها بصوت. وكذا المصاب 

َحار الدوزنطاريا.  بإمساك. والزُّ

َزَحَف َيْزَحُف َزْحفًا: َحَبا. 

َزَخ�َر َيْزَخ�ُر َزْخ�رًا: امت�أل، )مكتب�ة زاخرة 
باأللعاب، لكن ليس فيها كتب(.

ْخ�م: ق�وة الَدْف�ع، )أعط�ى ف�رار  َزخ�م. الزَّ
َخُم:  َزْخم�ًا جدي�دًا(. / الزَّ الرئي�س الث�ورة 
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رائحة اللحم الفاسد.

َر قميصه: أدخل كل ِزرٍّ في ُعرَوته.  زّر. زرَّ

زرا. )َأْزَرى بنا الفقر(: جار علينا، )وقالْت: 
هُر بْعَدن�ا.. فقلُت: َمعاَذ  لق�د أْزَرى ب�َك الدَّ
ه�ُر(.  )أتع�رُف لماذا  الل�ه، ب�ل أن�ِت ال الدَّ
َيْزَدِري�ه الن�اس؟ هو غني لكن�ه َزِريُّ الهيئة، 

وموقفه من الفقراء ُمْزٍر(. 

َزَرَب َي�ْزُرُب َزْرب�ًا: تصب�ب. )دَخ�َل َيْزُرُب 
م�اء فكأن�ه كان واقف�ًا تح�ت ال�ِم�ْزراب(. 
وال�ِمزراب: المي�زاب، أنبوب تصريف ماء 
: البس�اط  ْربِيَّة وجمعها َزَرابِيُّ الس�طح. / الزَّ

ِريَبُة: بيت الماشية.  يجلسون عليه. / الزَّ

َرُد: حلق�ات ال�درع أو السلس�لة،  زرد. ال�زَّ
ي�ن  �ُة: أداة ذات فكَّ َرِديَّ والمف�رد َزْرَدٌة. / الزَّ

مسنَّنْين لمعالجة األسالك.   

ْرُزور: من العصافير. الزُّ

َزَرَع َيْزَرُع ِزَراَعًة: استنبت الُخَضَر والبقول. 
ولألش�جار نقول َغَرَسها. ال�ُمزاَرَعة: تْأجير 

األرض مقابل جزء من المحصول. 

َراَف�ُة: ذات العنق الطويل. / )جاَء  زرف. الزَّ
ج�اُءوا  أي  وُوْحدان�ًا(  َزَراف�اٍت  الن�اُس 

جماعاٍت وأفرادًا. 

ْرنِيُخ: ُسمٌّ قاتل. زرن. الزِّ

ْع�ُرور: ح�بٌّ ينمو على الش�جر،  الزُّ زع�ر. 
ل به أي ُيتَسلَّى بأكله. وُيَتنَقَّ

ْعَفران:  القاتل. / الزَّ َعاف:  الزُّ �مُّ  السُّ زعف. 
ة  نب�ات تؤخ�ذ من�ه ش�عيرات ُحْم�ٌر مصف�رَّ

َتصبِغ الطعام وتطيُِّبه.

 . َيْزَعُق َزِعيقًا: صاح بصوت حادٍّ َزَعَق 

َيْزَعُل َزَعاًل: غضب فنَأى.  َزِعَل 

َزَع�َم َيْزُع�ُم َزْعمًا: قال بغي�ر علم. كلمة ال 
يس�تخدمها الصحفي إال في س�ياقة أحداث 
مض�ت: )كان رئي�س البلدي�ة ق�د زع�م أنه 
َضِم�َن س�تين بالمئ�ة م�ن األص�وات، لكنه 
حقق في الواقع ثالثين بالمئة(. ]انظر ادَّعى 

تحت دعا[

 ، َزفَّ َي�ُزفُّ إل�يَّ الخبر الس�عيد: أبلغ�ه إليَّ
زوجه�ا.  بي�ت  أبلغه�ا  الع�روس:  وَزفَّ 

والحفل ِزَفاٌف بكسر الزاي. 

ُة ش�ارع بيتن�ا(: عبََّدْتُه.  َتِت البلديَّ زفت. )َزفَّ
ْف�ُت: م�ادة نفطي�ة س�وداء لزجة تخلط  / الزِّ
ى  بالحص�ى وتف�رش عل�ى الطري�ق، فيس�مَّ
سطح الشارع بعد تزفيته األَْسَفْلت. وقالوا: 

َسْفَلتوا الشارع، أي َزفَّتوُه. 

ًا: زقَّ الطائ�ُر صغاره: أطعمهم  َزقَّ َي�ُزقُّ َزقَّ
َق�اُق: الطريق الضيق، والجمع  . / الزُّ الَحبَّ
قُّ والجمع ِزقاٌق: ِقْرَبة يكون بها  �ٌة. / الزِّ َأِزقَّ

لبن حليب أو خمر.

أص�ل  ف�ي  تخ�رج  ش�جرة  �وم:  قُّ الزَّ زق�م. 
الجحيم، بتفسير الطبري.  
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زكا َيْزُك�و الش�يء: نم�ا وزاد، فالم�ال يْزُكو 
: الطيُِّب الرائحة.  كِيُّ والزرع يزُكو. / الزَّ

َكان�ُة: الفراس�ة والفطن�ة. الفط�ن  زك�ن. الزَّ
َزكٌِن.

ة  الَه�زَّ ل�َزاُل:  / الزِّ أخط�َأ.  َزَل�اًل:  َي�ِزلُّ  زلَّ 
ْلَزال بفتح  األرضيَّ�ة، والجم�ع َزالِزُل. والزَّ
لَزال، وبكلٍّ قرئْت  ال�زاي موجودة وك�ذا الزُّ
اآليت�ان، ف�ي الزلزلة واألحزاب، واألش�هر 
والفت�ح  للمص�در  الكس�ر  وقي�ل  الكس�ر. 
لالسم. / ُزْلِزَلت األرض: حدث زلزال.    

اَلبَِي�ُة: ال�ُمَش�بَُّك، عجي�ن يقلى  الزَّ زالبي�ة. 
على هيئة شبكة كالَكفَّ وُيغَمُس في الَقْطر، 
ومصداق هذا الوص�ف أبيات ابن الرومي، 
ة الِقْش�ِر والتَّْجويِف  فالزالبي�ة عن�ده )في رقَّ
ام�ة، أي  الَعوَّ الي�وم  كالقص�ب(. ويس�مون 
اللُّقيم�ات،  أو  القاض�ي  الزنق�ل، أي لقم�ة 
الق�رِع األصف�ر  ون حل�وى  زالبي�ًة. ويس�مُّ

زالبيًة أيضًا.   

زلج. ال�ِمْزالج: خشبة يقفل بها الباب. 

ب به العبد  ْلفى: الُقْرَبى، شيء َيتقرَّ زلف. الزُّ
ُب من ذوي النفوذ.  من ربه. التََّزلُُّف: التقرُّ

قُة: س�طح مائل  الَّ َزَلَق َيْزُلُق َزْلقًا: انزلق. الزَّ
ينزلق عليه األطفال في ملعبهم. 

الرج�ل،  الش�ام:  عامي�ة  ف�ي  َلم�ة  الزَّ زل�م. 
ُلم أي س�فهاء الرج�ل ذي النفوذ،  ومنه�ا الزُّ

الكاتب�ون  يس�تعملها  عب�ارة  واالْس�تِْزالم، 
بمعنى: اجتذاب تأييد المثقفين أو الس�فهاء 
/ األْزاَلم:  والوظائ�ف.  الم�ال  بمنحه�م 
س�هام بال ريش كانوا ف�ي الجاهلية يكتبون 
عل�ى ظه�ر كل منها ش�يئًا ث�م يقترعون، ثم 

يقتسمون، على غير تساٍو، لحَم ناقة. 

ابَّة،  َماُم: ِمْقَوُد الدَّ ُه. والزِّ َزمَّ َيُزمُّ الش�يء: شدَّ
�ٌة. وأمس�ك بزم�ام ال�ُمبادرة:  والجم�ع َأِزمَّ
بادر بالعمل ولم ينتظر قرار مدير ُسَلْحَفائّي. 

َزَم�َر يْزِم�ُر َزْم�رًا: نف�خ ف�ي النَّ�اي، وقال�وا 
اُم�وُر: بوق  )َزاِم�ُر الح�يِّ ال يط�رب(. / الزَّ
ر للمش�اة: أطلق بوق سيارته.  وَزمَّ السيارة، 
/ ال�ِمْزَماُر: النَّاي. / لس�ان ال�ِمْزمار: لْحَمٌة 
ف�ي أقصى الحلق تغلق القصبة الهوائية عند 
البل�ع. / ال�َمزاِمي�ر وواحدها َمْزُمور: ُس�َوُر 
الكتاب المقدس الذي يس�مى في اإلس�الم 

بور. الزَّ

زم�ع. َأْزَمَع ُيْزِمُع األمَر: نوى. واالنتخابات 
ال�ُمْزَمُع إجراُؤها: ال�َمنِْويُّ إجراؤها.

زمل. َزاَمَل�ه ُمَزاَمَلًة على البعير: عاَدَله على 
الجانب اآلخر، ف�كان له َزِمياًل في الرحلة. 
ِميل رفيق العمل، وزاملني فالن َزَماَلًة.  والزَّ

َمانة: المرض  م�ان. / الزَّ َمن = الزَّ زم�ن. الزَّ
ال�ُمْزِمُن. 

م،  زنا. َزَنى َيْزنِي ِزنًى: مارس الجنس المحرَّ
َنى. َنا وتكتب أيضًا الزِّ واالسم الزِّ
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ْمَبِلك،  الزَّ ُزْنَب�َرك، وُزْنَبَركات وَزَنابِك: ه�و 
كان�وا  اد.  دَّ وال�رَّ والنَّابِ�ض،  فَّ�اُس،  والرَّ
يجعلون�ه تحت الس�رير ثم ص�ار مكانه في 
ج�وف الَفْرَش�ة. ضبطها »محي�ط المحيط« 
ُزْنُب�ُرك وق�ال إنها فارس�ية، وتبع�ه المنجد، 
وتبعه الوس�يط آخذًا الضبط والشرح. وقال 

آدي شير إن فارسيتها َزْنُبوَرك.

وأكب�ر،  كالنحل�ة  حش�رة  وَزَنابي�ُر:  ُزْنُب�وٌر 
ولسعتها موجعة أكثر.  

ْنُج، بالفتح وبالكس�ر، هم  ْنُج والزِّ زن�ج. الزَّ
 . ُنوج، بالضم، والواحد َزْنِجيٌّ وِزْنِجيٌّ الزُّ

نِ�ُخ: الفاس�د ذو الرائح�ة  زن�خ. الطع�ام الزَّ
النتنة. 

ْن�ُد: م�كان التقاء عظمتي الس�اعد  زن�د. الزَّ
بالك�ف. والعظمت�ان َزْن�َدان وبهما ش�بهوا 
َزْنَدي القْدح وهما عودان ُيقَدح بهما الشرر 

إلضرام النار.

ِزْنِديٌق َزناِدَقٌة: مسلم يبطن دينًا غير اإلسالم. 

ِزْنَزاَن�ة والجم�ع ِزنزان�ات وَزَناِزين: حجرة 

صغيرة في السجن. 

َزَه�ا َيْزُهو َزْهوًا: تاه وافتخر. / ُزَهاء: تقريبًا 
)جاء ُزَهاُء ثالثين رجاًل(. 

َزِه�َد يْزَه�ُد ُزْهدًا: )بعد أن كس�ب المليون 
زهد في الوظيفة(. 

ْهَرة ُزُهوٌر وَأْزَهاٌر ثم َأَزاِهيُر.  زهر. جْمُع الزَّ
ْه�ِرّي:  / الزُّ  . ال�َوْرِديُّ  : ْه�ِريُّ الزَّ / الل�ون 
�ُة: إن�اء األزهار،  ْهِريَّ م�رض تناس�لي. / الزَّ
�ة. / ال�ِمْزَه�ُر: العود ُيعَزف  وه�ي ال�َمْزَهِريَّ

بضمة ففتحتين. َهَرة،  به. / والكوكب الزُّ

َزَه�َق َيْزَهُق ُزُهوَقًا: ذه�ب واختفى، ﴿وقل 
جاَء الحق وَزَهَق الباطُِل﴾. / )َأْزَهق روحًا( 

أي َقَتَل. 

َواُق: ِزينَ�ُة الم�رأة. ]انظ�ر  �َن. ال�زَّ َق: َزيَّ َزوَّ
اُووق: الزئبق.  التبرج في برج[ الزَّ

ًا. َزَوى وجهه: َأشاَح. واْنَزَوى  َزَوى َيْزِوي َزيَّ
عن الناس: مكث بعيدًا. 

، بكس�ر الزاي، والجم�ع َأْزياٌء،  يُّ زّي. ال�زِّ
بالتنوين: نمط اللباس.   
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السين

للحنج�رة  في�ه  لي�س  صفي�ر  ح�رف  س. 
اهت�زاز. تس�مح الفصح�ى بإح�الل الص�اد 
مح�ل الس�ين، ف�ي النط�ق دون الرس�م، إن 
جاور الس�يَن حرُف إِطباق، كما في »َسْطر، 
وَبَس�َط« ويجعله�ا المذي�ع الح�اذق ص�ادًا 
خفيف�ة. وَتقِل�ُب بع�ض اللهج�ات العامي�ة 
الس�ين صادًا في مواض�ع أخرى: »يا صمير 
هات المصامير«. / الس�ين حرف استقبال: 
الفع�ل  زم�ن  ابتع�د  ف�إن  ف�ورًا(،  )س�نقوم 
اس�تعملنا س�وف: )س�وف نقوم فيما بعد(. 
ويس�مون الس�ين ح�رف تنفي�س، وس�وف 
حرف تس�ويف. وكان التوحي�دي يعتذر إذ 
يس�تطرد قائاًل إِنَّ الحكاية ذات مغزى »وإن 

َيَتنَفَّس« أي يطول. جعلِت الكتاَب 

َساَء َيُسوُء ُسوَءًا: صار سيِّئًا رديئًا. / )ساَءني 
�وُء:  المعرض(: أزعجني. / السُّ أداؤنا ف�ي 
التنفيذ(،  الع�ذاب(، )ُس�وُء  ال�رداءة )ُس�وُء 
ْوُء تستعمل قلياًل: )هذا  )ُس�وُء الظن(. والسَّ
وُء  ْوِء﴾. والسُّ َرُجُل َسْوٍء(، ﴿وظننتم ظن السَّ
ْوُء بفتحها متشابهتان حدَّ  بضم السين، والسَّ
التداخ�ل، ففي عدد من اآليات التي وردت 
فيه�ا هذه الكلم�ة اختلف أه�ل الرواية بين 
ضامٍّ وفاتح. / عبارة )سوُء التَفاهم( منقولة 
نق�اًل ببغائي�ًا، وكلمة »َخْل�ط« أدقُّ منها كما 

ف�ي القول: )عندم�ا دعوُتك ظنن�ُت »لؤلؤة 
باريس« مطعم�ًا فاخرًا ولم أتخيل أنه محل 
الَخْلط(.  شطائر فالفل، فالمعذرة على هذا 
وكثي�رًا م�ا يكون »س�وء التفاه�م« المزعوم 
انقطاع�ًا للتفاه�م بينك وبين نفس�ك، فهذا 
هو الخلط بين األش�ياء. واس�تعمال )س�وء 
الفه�م( أدق من )س�وء التفاهم( هنا، ولكن 
هذه األخيرة التصقت باأللس�ن التصاق من 

ال يريد أن يبرح.     

َساَح َيِسيُح: ذاب. وَساَح َيِسيُح ِسياحًة، فهو 
سائٌِح وهم ُسيَّاٌح: طاف وجال.     

َساَخ َيُس�وُخ وَيِسيُخ َسْوخًا وَسْيخًا: غاَص. 
وإذا أراد المرء أن الزبدة ذابت فليقل ذابت. 
ق�ال حاف�ظ إبراهيم يص�ف الزل�زال: )ُربَّ 
طف�ٍل ق�د َس�اَخ ف�ي باطِ�ِن األرِض ُينادي: 

َأْدِرَكاني( أي غاص. ي، َأبي،  ُأمِّ

س�يِّدًا.  كان  وُس�ْؤُددًا:  ِس�ياَدًة  َيُس�وُد  َس�اَد 
وُسْؤُدد الرجل أن يكون سيدًا في قومه، فَلُه 
َيادة:  �َيادة. / السِّ �َيادة، وللدولة أيضًا السِّ السِّ
مفه�وم سياس�ي يعن�ي ق�درة الدول�ة عل�ى 
اختي�ار األفض�ل لمواطنيها. وه�ذا يقتضي 
االس�تقالل التام، وأال تك�ون الدولة مكبلة 
عل�ى  قدرته�ا  م�ن  تنتق�ص  بمعاه�دات 
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ذ بتعذيب اآلخر  ُة: التل�ذُّ �اِديَّ االختيار. / السَّ
نفس�ي،  لخل�ل  �ا  وإمَّ جنس�ي  لش�ذوذ  �ا  إمَّ
والكلمة مأخوذة من اسم المركيز دي ساد. 
ْوَداء:  والسَّ �ْوداِويَّة: التش�اؤم المفرط.  / السَّ

التشاؤم ال�َمَرضّي. 

�يَّاَرة، بفتح  س�اَر َيِس�يُر َس�ْيرًا: مش�ى. / السَّ
الس�ين: القوم الس�ائرون، ﴿وجاءْت َسيَّارٌة 
فأرس�لوا وارَده�م﴾، وُأِخذت ه�ذه الكلمة 
القرآني�ة أخ�ذًا جمياًل للس�يارة التي تركب. 
�يَرة: قص�ة حي�اة وبِعث�ة النب�ي، فه�ي  / السِّ
يرة، أو الترجمة: كتاب  الس�يرة النبوية. والسِّ
عن حياة شخص، )قرأت سيرة ستالين بقلم 
إس�حق دويتش�ر(. والس�يرة الذاتي�ة: كتاب 
يكتب�ه المرء ع�ن حياته، )كتاب »األيام« هو 
�َواُر جمعها  س�يرة ذاتية لطه حس�ين(. / السِّ
َأَس�اور. وورد ف�ي المعاجم أيضًا: »إِْس�واٌر 
للجم�ع.  و»َأْس�ِوَرة«  للمف�رد،  وُس�وار« 
�ْوَرُة: الهجمة: )قال في َس�ْوَرة غضب  / السَّ
كالمًا سيندم عليه(. / َساَوره ُمَساَوَرًة: َواَثَبه 
وصارع�ه، )دخ�ل كِلنت�ون أوالً ثم َتس�اَوَر 
الرجالن على الباب، أيهما يدخل.. ثانيًا(.

سأر. َأْسَأَر ُيْسِئُر إِْسآرًا: أبقى بعض الشراب 
�ْؤر. / َس�ائُِر  ى السُّ في كوبه، وما يبقيه يس�مَّ
الن�اس: بقيته�م، )أزور إخوتي كل أس�بوع 
وال  األعي�اد(.  ف�ي  األق�ارب  س�ائَر  وأزوُر 
نس�تعمل »س�ائر« بمعنى الجميع، فال نقول 
»حضر س�ائر األعضاء«. س�ائر تعن�ي البقية 

فقط. 

س�اْرْتْر. يأبى النطق العربي التقاء س�اكنين، 
وفي اس�م هذا الفيلس�وف الفرنسي سواكُن 
ثالث�ة، ننطقه َس�اْرَتْر. وس�ارَتر ه�و الوحيد 
ال�ذي رفض جائزة نوب�ل دون أي ضغوط، 
قائ�اًل: ال يج�وز للكاتب أن يس�مح لنفس�ه 
س�ارتر  واعتق�ل  مؤسس�ة.  إل�ى  بالتح�ول 
بتهم�ة العصي�ان المدن�ي ف�ي احتجاج�ات 
68، وتدخ�ل الرئيس ديغول إلطالقه قائاًل: 

فولتير ال ُيعتقل. 

َر شأن الناس. جمع  ساَس يُسوُس ِسَياَسًة: دبَّ
/ والن�اس  وَساَس�ة.  سياس�يون  السياس�ي: 

َسَواِسَيٌة: متساوون. 

�ائِغ: الطيِّب  َس�اَغ َيُس�وُغ َسْوغًا: الطعام السَّ
الذي ينزلق في الحلق لذيذًا. / َأَساَغ ُيِسيُغ: 
احتم�ل بس�رور، )ال ُأِس�يُغ ه�ذه الكلم�ة(، 
غات:  / ال�ُمَس�وِّ َأسَتِس�يُغها(.  )ال  وأيض�ًا 
اعي�ة إل�ى عمل بدا ُمس�تغربًا،  األس�باب الدَّ
غاٌت قوية للقبول بالعرض(. في  َة ُمَس�وِّ )َثمَّ
الغالب، المسوغات حقيقية بينما المبررات 
ذرائ�ع. ولي�س هناك قطع بص�واب أو خطأ 
اس�تعمال أيهما مكان األخرى، المدار على 

سياق الجملة. 

الس�الح،  ذل�ك  المهنَّ�د،  �ْيُف:  السَّ س�اف. 
البح�ر.  الس�ين: س�احل  بكس�ر  �يُف،  والسِّ
وس�يف ديموقلي�س معناها الخط�ر الدائم. 
ق�ال ديموقلي�س للمل�ك ديونيس�يوس: م�ا 
أس�عد حياتك! فأجلس�ه الملك على عرشه 
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وربط بالسقف فوق رأسه سيفًا جعله يتدلَّى 
بش�عرٍة من ذيل فرس. فاستعفى ديموقليس 
آخذا العبرة وهي أن المناصب العالية تكون 
مصحوب�ة بالخط�ر. الم�رؤوس ينظ�ر إل�ى 
مكت�ب الرئي�س وفي�ه كل نفي�س، وال ينظر 
إل�ى الس�قف وال ي�رى الس�يف. / س�وف: 
حرف تس�ويف، وعبارة »سوف لن أذهب« 
فيها حش�و، وه�ي خروج فظ ع�ن البالغة. 
نق�ول )لن أذهب( ألن كلم�ة »لن« تتضمن 

معنى المستقبل وال حاجة لسوف هنا.  

َساَق َيُسوُق َسْوقًا: َدَفَع الناس، أو الخراف، 
�ْوِق والِقي�ادة، أن  َأماَم�ه. والف�رق بي�ن السَّ
الن�اس  ويتبع�ه  األم�ام  ف�ي  يك�ون  القائ�د 
بع�د  الناص�ر  عب�د  إل�ى  ونس�بوا  طواعي�ًة. 
هزيم�ة 67 الق�ول: »إذا لم نس�تطع أن نقود 
فس�وف نحكم«. / ِسَياقُة الس�يارة: قيادتها. 
�وُق، مؤنثة وجاز تذكيرها: مكان البيع  / السُّ
وَقُة: العامة،  : مبتذل. والسُّ والشراء. / ُسوِقيٌّ
وهي كلمة تهجين اآلن. وكان »السوقة« في 
زمن بعيد كل من ال »عمل« له مع السلطان 
ِويق: دقيق  حتى لو كان فقيهًا أو أديبًا. / السَّ
الشعير أو القمح يحمصونه، ويحفظونه فهو 
»ع�دة المس�افر وطع�ام العجالن« بحس�ب 
وص�ف متن اللغة، وعند الحاجة إليه يلتُّونه 
بالس�من ويخلط�ون ب�ه دبس�ًا أو عس�اًل أو 
يغمس�ون فيه تم�رًا. وهو من م�آكل العرب 

القدماء.  

َؤاُل  َس�َأَل َيْسَأُل ُسَؤاالً: طلب معلومًة. / السُّ

المقاب�الت اإلعالمية،  رأس�مال المذيع في 
فالمقابلة س�ؤال وجواب ال غير. المذيع ال 
يعلِّق، وال يجادل، وال يتدفق بالمعلومات. 
فق�ط يس�أل. والس�ؤال االحتراف�ي قصي�ر، 
فالمعلوم�ات والخلفي�ات ُتْزَج�ى في تقرير 
س�ابق أو في مقدمة المقابلة. ِمَحكُّ المذيع 
�ي يري�د س�ماع الضيف ال  س�ؤاُله. والمتلقِّ
المذيع، السؤال يلمع عندما يأتي في الوقت 
الصحيح. آلة المذيع األولى ٰههنا )الُفضول( 
فه�و متحفز لفه�م موقف الضي�ف ومعرفة 
معلوماته، وهذا يس�توجب )اإلصغاء(. كم 
مذي�ٍع أنهى مقابلة ولم يع�رف ما الذي قاله 
الضيف، وكم مذيٍع ينشغل أثناء كل جواب 
بتحضير س�ؤاله المقبل. والس�ؤال يجب أن 
يك�ون مختومًا بعالمة اس�تفهام ذهنيٍَّة بارزة 
وحقيقي�ة، يج�ب أن يك�ون س�ؤاالً حقيقيًا، 
حت�ى م�ع ضيف رس�مي يق�دم منظومة من 
أن  المذي�ع  ش�أن  م�ن  فلي�س  األكاذي�ب، 
يجادله، بل أن يسأله، فإذا لم ُيجب الضيف 
الم�راوغ أع�اد المذيع الس�ؤال، ربما بنفس 
الصيغ�ة؛ ويحاف�ظ المذيع عل�ى )الهدوء(، 
الضي�ف  ج�واُب  الَتَه�َم  وإذا  يحت�ّد.  وال 
الس�ؤاَل المقبل س�كت المذي�ع، وخطٌأ أن 
يقاطع المذي�ُع الضيف قائاًل: »هذا بالضبط 
كان س�ؤالي المقب�ل..«. ف�إن كان الضي�ف 
ممت�ازًا وس�رد في جواب�ه األول كل النقاط 
التي تحقق هدف المقابلة، فالمذيع الحاذق 
يشكره وينهي المقابلة دون أن يشعر بأن من 
واجبه إلقاء أي سؤال آخر. قد يتبرع الضيف 
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ويقدم للمذيع س�ؤاالً، وهن�ا حل وحيد: ال 
يجي�ب المذي�ع على األس�ئلة ب�ل يطرحها. 
ف�إذا بدأ الضيف يس�أل نفس�ه ويجيب فهنا 
آييٌن آخُر: إن كانت أس�ئلته تصب في هدف 
المقابل�ة فليلعب هذه اللعبة، فإن خرج عن 
الموض�وع وج�ب إيقافه بس�ؤال ال بتعليق. 
عندم�ا يفت�ح المذي�ع فم�ه بالس�ؤال يجب 
أن يك�ون ق�د رأى بوض�وح م�كان عالم�ة 
االس�تفهام االفتراضية. الس�ؤال الجيد مثل 
الرصاص�ة الصائبة، س�ريع وواضح وقوي، 
ويلب�ي غ�رض المقابل�ة. الس�ؤال المكتن�ز 
بالمعلومات بضاع�ة المذيع الضعيف، وال 
وبضاعت�ه  إال  معلومات�ه  الم�رء  يس�تعرض 
ع�ن  بالنياب�ة  يس�أل  المذي�ع  قليل�ة.  منه�ا 
المتلقِّ�ي، ويس�أل الس�ؤال الذي ي�دور في 
َخَل�د المتلق�ي. المذيع الذي يكثر من كلمة 
»ولكن« في بدايات أسئلته يكون عاجزًا عن 
صوغ سؤال، فيلجأ إلى الجدل. في التلفزة: 
المذيع الذي يتلقى سؤاله بال�ِمْلقان في أذنه 
أو ق�راءًة عن شاش�ة التلقين أمامه يكون في 
س�ؤاله قارئ�ًا، والمذيع الذي ينبعث س�ؤاله 
م�ن فضول�ه الطبيعي وم�ن معرفت�ه الجيدة 
بالموض�وع تلتم�ع عين�اه التماع�ة مختلفة. 
الخيارات  خطأ، وس�ؤال  المزدِوج  الس�ؤال 
والس�ؤال  األل�ف[،  ف�ي  »أم«  ]انظ�ر  خط�أ 
بي�ن  المذي�ع  ع  يتس�كَّ وفي�ه  خط�أ،  المائ�ع 
حش�د من المعلومات واألسئلة والتأمالت 
ويق�ول في الختام: »فم�ا رأيكم؟«. المذيع 
المبت�ِدئ يرتك�ب كل تل�ك األخط�اء، فإذا 

اش�تد ع�وده هجرها، ف�إذا صار نجم�ًا عاد 
�ائِل=  مة. / السَّ إل�ى أخطائ�ه يرتكبها مضخَّ
ل. / ال�َمْس�ُؤول: الش�خص الذي  ال�ُمَتَس�وِّ
يقط�ف ثمرة النج�اح ويأكل َزقُّوم الفش�ل. 
ويكون حكوميًا أو من مؤسس�ة خاصة. في 
اإلعالم يعامل المس�ؤول بالقدر المناس�ب 
م�ن الريب�ة، وتوجه إلي�ه أس�ئلة عليها طابع 
ي. ولكن الش�خص نفس�ه قد يكون  التح�دِّ
خبي�رًا ف�ي مقابل�ة أخ�رى إذا تح�دث ع�ن 
قضي�ة ليس ل�ه فيها مصلح�ة. ]انظر الخبير 
في »خبر«، والتحدي في »حدا«[ / األس�ئلة 
الس�تَّة ف�ي اإلع�الم الخب�ري: م�اذا ولماذا 
ومت�ى وَم�ن وأين وكي�ف. ]انظ�ر اإلحاطة 
في حاط[ / نقول: )أخذنا نتس�اءل ما الذي 
عساه يحدث(، أي يسأل بعضنا بعضًا، ولك 
أن تقول )أنا أسأل نفسي(، فال أحد يمنعك 
م�ن الحديث إلى نفس�ك. وأم�ا القول: »أنا 
أتس�اءل«، ففيه كالم، ذلك أنَّ التََّساُؤل، وما 
هو على هذا الوزن، إنما يكون مشاركة بين 

أكثر من واحد.   

ْيُل:  َس�اَل َيِس�يُل َس�َيالنًا: جرى الماء. والسَّ
جري�ان ج�ارف. قال العباس ب�ن األحنف: 
)ي�ا م�ن تم�اَدى قلُبه في الهوى.. س�اَل بك 
م�رض  �َيالُن:  / السَّ َت�ْدري(.  وال  الس�يُل، 
اها  تناسلي. وِسيالن: جزيرة قرب الهند سمَّ
الع�رب َس�َرْنِديب، ويس�ميها أهله�ا الي�وم 

سريالنكا. 

َس�اَم َيُس�وُم َس�ْومًا. َس�اَمُه العذاب: آذاه به. 
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/ ال�ُمَساَوَمة: ال�ُمفاَصَلة. 

، )َسئَِم الِجدال  َس�أم. َس�ئَِم َيْسَأُم َس�َأمًا: ملَّ
فانسحب(. 

اُء: مدينة ش�مال بغداد. أصل التسمية  ساَمرَّ
»ُسرَّ َمن َرأى«.

س�ان. )صحراء َس�ْيناء(، بفتح السين. وقرأ 
أب�و عمرو ب�ن العالء طور ِس�يناء في اآلية: 
﴿وش�جرًة تخرُج من ُطوِر ِس�يناء﴾ بالكسر 
ب�� »ط�ور ِس�ينين«، وقرأه�ا ورش  واعَتَب�َر 
بالفتح »َس�ْيناء«،  الكس�ائي  بالكس�ر. وق�رأ 
وقال صاحب الصحاح إن الفتح أجود ألنه 
عل�ى أبني�ة العربية. وأثبتناه�ا، هنا في رأس 

ة، بالفتح على رواية حفص.  المادَّ

َباُب: التشاتم.  َسبَّ َيُسبُّ َسبًَّا: شتم. السِّ

س�با. َسَبى َيْسبِي َسْبَيًا: َأَسر امرأًة. واألسيرة 
َسبِيٌَّة والجمع َسَباَيا. 

َس�َبَت َيْس�بُِت َس�ْبتًا: انقطع ع�ن العمل في 
السبت ﴿ويوَم ال َيْسبُِتون ال تْأتِيِهم﴾.

َيْس�َبُح ِس�َباَحًة: َعاَم َعْومًا. / ُسْبَحاَن  َس�َبَح 
الل�ِه: تنزي�ٌه لل�ه، مفع�ول مطل�ق منصوب، 
ثم مضاف إليه مجرور. / ُس�ْبَحٌة وُس�َبٌح = 

ِمْسَبَحٌة وَمَسابُِح.

َبخات: أرض  �َباُخ والسَّ ْبَخُة والسِّ سبخ. السَّ
تشربت الماء المالح فال تصلح للزراعة. 

َس�َبَر َيْس�ُبُر َس�ْبرًا: قاس العمق. ال�ِمْس�بار: 

والمس�بار  الج�رح،  عم�ق  به�ا  يق�اس  أداة 
دى ويقيس أعماق  أيضًا: جهاز يس�جل الصَّ
المحي�ط ف�ي س�بيل رس�م خريط�ة لقاع�ه. 
/ )قب�ل التعيي�ن نجري مقابل�ة لنَْس�ُبَر َغْوَر 

المتقدم(.  

�ْبُع: الحيوان المفترس،  �ُبُع والسَّ س�بع. السَّ
من الكلب فصاعدًا، والجمع ِسَباٌع.

ئي�س  الرَّ غي�َره.  َم  تق�دَّ َس�ْبقًا:  َيْس�بُِق  َس�َبَق 
ئيس  �ابق: الذي قبل الحالي مباشرة، الرَّ السَّ
�ْبُق  األَْس�َبُق: كل رئي�س قبل الس�ابق. / السَّ
: الس�ْبق الصحف�ي الص�ارخ نادر  الصحف�يُّ
الحدوث، ومنه كش�ف الواش�نطن بوس�ت 
ف�ي  نيكس�ون  األميرك�ي  الرئي�س  ُضُل�وَع 
فضيحة ووترغيت 1972، وكش�ف الجزيرة 
وج�ود البولونيوم الس�ام بكثاف�ة في أدوات 
الصحف�ي  �ْبُق  والسَّ  .2012 عرف�ات  ياس�ر 
الخب�ري  لإلع�الم  المائ�دة  خب�ز  اليوم�ي 
وه�و إي�راد الخبر قب�ل الوس�ائل اإلعالمية 
المتعم�ق في  المنافس�ة، ويحقق�ه المح�رر 
الح�دث وم�ا وراءه، المتاب�ع ل�كل جدي�د 
بحيث يرى بسهولة أي ُنتوء في التطورات، 
المثاب�ر ال�ذي يحف�ر عميق�ًا تحت الس�طح 
ْبق: جاء سابقًا.  وبسرعة. / أحرَز َقَصَب السَّ
كان�وا في س�باق الخيل يغرس�ون قصبة في 
نهاية الش�وط، فمن انتزعها س�بق. /ُمْسَبقًا: 

بغير شدة، )ُتدفع الرسوم ُمْسَبقًا(. 

َس�َبَك َيْس�بُِك َس�ْبكًا: أذاب المعِدن وسكبه 
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في قالِب. 

تِّينَات، أو الستِّينِيَّات.  سّت. السِّ

َس�َتَر َيْسُتُر َس�ْترًا: )حاولوا َسْتر الفضيحة(، 
)لق�د أس�دْلنا ِس�ْترًا عل�ى الماض�ي وفتحنا 
صفحة جديدة(، )كان هناك ِس�ْتر بين قس�م 
ْتر: عملية التستُّر،  الرجال وقسم النساء(. السَّ

تار أو ما يشبهه كالتَّسامح.  ْتُر السِّ والسِّ

رة، وال همزة على  س�ته. اْسٌت، مؤنثة: مؤخَّ
ألف است. 

َس�َجا َيْس�ُجو َس�ْجوًا: هدأ. »َس�َجا الليل«: 
»َسكَن الليل«.

َسَجَد َيْسُجُد ُسُجودًا: سجد الرجل لله فهو 
س�اِجٌد، ومكان الصالة َمْسِجٌد بكسر الجيم 
خالف�ًا لقاع�دة اس�م الم�كان. ]انظر اس�م 
اَدٌة والجمع  الم�كان تحت اس�م[ / والَس�جَّ

البِساط.  َسَجاِجيُد: 

َس�َجَر َيْس�ُجُر َس�ْجرًا: س�جر الرج�ل اإلناَء 
مأَله. 

�ْجُع  َس�َجَع َيْس�َجُع َس�ْجعًا: )ال ينبعث السَّ
ع�ن الطَّْب�ع، بل ه�و انتهاُج طري�ٍق في غاية 
ببريٍق م�ن رخيص  االعوج�اج، واالبته�اُج 
�ْجَعُة ف�ي خت�ام  الزج�اج. ق�د تع�رض السَّ
تقري�ر خفي�ف وتأتي عل�ى س�بيل الدعابة. 
المبتدئ�ون ف�ي اإلذاع�ة يْس�َجُعون بتأثير ما 

درسوه في المدرسة(.

ْجل: الدلو  : دفتر القيد، والسَّ سجل. الِسِجلُّ
الكبيرة. والحرب ِس�َجاٌل أي مرة لك ومرة 

عليك. 

س�َجَن َيْس�ُجُن َس�ْجنًا: حبس، )حكم عليه 
�ْجن  �ْجن(، فالسَّ �ْجن، فُأخ�ذ إل�ى السِّ بالسَّ
�جن بالكس�ر المكان.  بالفتح العمليَُّة، والسِّ

/ َسِجيٌن ُسَجنَاُء، وَمْسُجوٌن َمَساِجيُن. 

ًا: هطل المطر أو نزل الدمع.       َسحَّ َيِسحُّ َسحَّ

َس�َحا يْسُحو َس�ْحوًا: قشر الس�طح، ومثلها 
�َحاَيا: من األمراض.  السَّ س�حج. / التهاب 
والنخ�اع  الدم�اغ  أغش�ية  ه�ي  �حايا  والسَّ

الشوكي، والمفرد ِسَحاَءة أي ِقشرة. 

. االنس�حاب  َس�َحَب َيْس�َحُب َس�ْحبًا: ج�رَّ
يوص�ف أحيان�ًا »بإع�ادة االنتش�ار« تخفيفًا 
لوق�ع الكلم�ة. فالجيش المنه�زم قد يصدر 
بيان�ًا يتح�دث فيه عن »إعادة االنتش�ار« من 
منطق�ة كذا، وال ينطلي هذا على اإلعالمي، 
َي له�م  فم�ن ح�ق جمه�وره علي�ه أن يس�مِّ
ينطب�ق،  / ينس�ِحُب:  بأس�مائها.  األش�ياَء 
)الخبر عن ترش�ح المش�ير للرئاسة شائعة، 
وه�ذا ينَْس�ِحُب عل�ى كثي�ر مم�ا ُنش�ر عن�ه 

رًا(.  ُمَؤخَّ

الُع�ود.  َقَش�َر  َس�ْحجًا:  َيْس�َحُج  َس�َحَج 
الخش�ب؛  س�طح  قش�ر  أداة  / ال�ِمْس�َحُج: 
ف�ارة  ج�اءت  ث�م  ف�ارة،  ى  تس�مَّ كان�ت 
الحاس�وب، فنعود إلى ال�ِمْس�َحج وجمعها 
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َق بإِْزالق كف  َمَس�اِحج. / وَس�َحَج أي َصفَّ
على كف.  

�َحُر: آخر  َس�َحَر َيْس�َحُر ِس�ْحرًا: َفَتن. / السَّ
ُر،  �ُحور: الَتَس�حُّ اللي�ل قبي�ل الفج�ر. / السُّ
�ُحوُر: طع�ام الصائ�م قبيل اإلمس�اك.  والسَّ
�حور ض�روري لصحة الصائ�م، فعليه  )السُّ

ُحور قبل بدء الصوم(.  تناول السَّ

/ الم�كان   . دقَّ َس�ْحقًا:  َيْس�َحُق  َس�َحَق 
�ِحيق العالي،  �ِحيق البعي�د، والبن�اء السَّ السَّ
َحاق: أخو  العميقة. / والسِّ ِحيقة  السَّ والهوة 
ال�ُمَس�اَحَقة. / ال�َمْسُحوق:  اللواط، وقالوا 
ُروُر، وه�و ما يس�مونه الب�ودرة. وموادُّ  ال�ذَّ
فيه�ا  تدخ�ل  جامع�ة،  عب�ارة  التجمي�ل 
التي  الِخيار  المساحيق والمعاجين وشرائح 

ُيَدْرِهْمن بها وجوَههّن.  

َس�َحَل َيْس�َحُل َس�ْحاًل: َجرَّ الشخص بحبل 
وراء س�يارة حت�ى يتَس�لََّخ جل�ُده أو تتقطَّع 
�ْحل في عهد عبد الكريم  َأْوَصاُل�ه، )بدأ السَّ

ا ينَْتِه(.  قاسم وَل�مَّ

�ْحنَُة:  َس�َحَن َيْس�َحُن َس�ْحنًا: س�حَق. / السَّ
ش�كل الوجه، )يبدو من سحنته أنه صيني(، 

ْحناُء.  وهي أيضًا السَّ

َس�َخا يْس�ُخو َس�َخاًء: ب�ذل الم�ال. وجمع 
ِخيِّ َأْسِخياء. والكريم سخي، وهو فوق  السَّ

ذلك شهم وفيه ُمحاَماة وإجارة.

َسِخَر َيْسَخُر ُس�ْخِرَيًة: َهِزَئ، )َسِخَر الرجل 

ِمَن الرج�ل(. / ال�َمْس�َخرة: المهزلة، )هذه 
المحاكمة مهزلة، أو َمْس�َخرة(. وعن التاج: 
ه�ا الناُس َمَفاِخر(. / عيد  )ُربَّ مس�اِخَر َيُعدُّ
ال�َمَساِخر: عيد لليهود يرتدون فيه المالبس 
ى البرتغاليون القناع  التنكرية، واألقنعة. سمَّ
بلغتهم »مسخرة« آخذين الكلمة العربية من 
يه�ود األندلس، وص�ار القن�اع باإلنجليزية 
باألس�ود  األعي�ن  تلوي�ن  وص�ار  ماس�ك، 
َمس�َكارا واألص�ل ف�ي كل هذا – بحس�ب 

بعض الباحثين – كلمة َمْسَخَرة العربية.

َيْس�َخُط ُس�ْخطًا وَس�َخطًا: غضب.  َس�ِخَط 
ْخُط: الغضب.  َخُط والسُّ السَّ

َس�َخَن يْس�ُخُن ُس�ُخوَنًة: أصبح ح�ارًا. فأما 
عن العين فنقول في الدعاء على الش�خص: 
َس�ِخنت عينُ�ه ولَتْس�َخْن، بكس�ر الخاء في 
الماضي وفتحها في المضارع، أي أدام الله 

دموعه. 

�َداُد: الصواب،  ًا: أغلق. / السَّ َس�دَّ َيُسدُّ َسدَّ
�َداد في  ْد خطان�ا، وارزقن�ا السَّ )الله�م َس�دِّ
�داُد: ما نس�د ب�ه القنينة أو ما  دنيان�ا(. / السِّ
نُس�دُّ ب�ه جوعنا، )ه�ذا كيُس دقي�ٍق، لعلكم 
ينَ�ة  تج�دون في�ه ِس�َدادًا م�ن ج�وع(، )الَفلِّ
الق�ارورة(.  له�ذه  المناس�ب  �َداد  السِّ ه�ي 
َمْس�ُدودًا(.  طريقًا  المفاوض�ات  / )دخل�ت 
ْد وق�اِرب: الت�ِزم بالمب�دأ لك�ن دون  / َس�دِّ
د. اختلفوا ف�ي أصل التعبي�ر، واتفقوا  تش�دُّ

على معناه. 



176

س�دا. ف�ي عب�ارة: )ه�ذه المعاهدة َس�َداُتها 
َداُة:  السَّ وُلْحَمُتها الخيانة( معنى  االستسالم 
واللُّْحَم�ُة:  النس�يج،  ف�ي  الطول�ي  الخي�ط 
َداة واللُّحمة هما كلُّ  الخيط العرضي. والسَّ

شيء في النسيج. / ُسَدًى: َهْدرًا. 

س�در. )ف�الن َس�اِدٌر ف�ي َغيِّ�ِه(: م�اٍض في 
�ْدُر: شجر يثمر النََّبق،  طريق الضالل. / السِّ

ْعُرور.  أي الزُّ

صحيحت�ان:  �اَذُج  والسَّ �اِذُج  السَّ س�ذج. 
البس�يط الب�ريء ال�ذي ب�ه َغْفَلٌة وَس�َذاَجٌة. 
وهذا تعريب َس�اَده الفارس�ية، وكانت تعني 
ودرج  المنق�وش،  غي�ر  البس�يط  القم�اش 
العرب على زج الذال والجيم في الكلمات 
َبت ساَده مرة  الفارسية عند تعريبها. وقد ُعرِّ
أخ�رى ب�ال ذال وال جيم: يق�ال للقهوة غير 
َس�اَده، وللَّْحم المف�روم من غير  ة  ال�ُمَح�الَّ

بصل وال بقدونس َساَده.

َس�رَّ َيُسرُّ ُسُرورًا: َأْفَرَح، )هؤالء األوروبيون 
ذي  ش�خص  كل  عل�ى  التع�رُف  هم  يُس�رُّ
مرف�وع  فاع�ل  التع�رُف  البل�د(،  ف�ي  ش�أن 
بالضمة./ َأَس�رَّ ُيِس�رُّ إِْس�رارًا: كتم في قلبه 
وأيض�ًا  نفِس�ه﴾،  ف�ي  يوُس�ُف  ها  ﴿فَأَس�رَّ
�ح  ، )َأَس�رَّ إليَّ بَعْزِمه على التََّرشُّ �رَّ باح بالسِّ
التي  للنِّقاب�ة(. / أَس�اريُر الوج�ه: خطوُط�ه 
تنبس�ط في ح�ال الس�رور، )رأي�ت الفرحة 
�ِريَرُة وجمعها َس�رائِر:  في أس�اريره(. / السَّ
اإلنس�ان،  يكتم�ه  م�ا  والضمائ�ر،   الضمي�ر 

�ِرير: التخت،  �َراِئر﴾. / السَّ ﴿ي�وم ُتْبَلى السَّ
يُّ يربط  رِّ ٌة وُسُرٌر. / الحبل السُّ وجمعها أِسرَّ
الجني�ن بأمه، وُيقطع بعد الوالدة وتبقى في 
ُة: الجارية المملوكة،  يَّ رِّ ُة. / السُّ �رَّ البطن السُّ

. والجمع َسَراِريُّ

س�را. َس�َرى َيْس�ِري َس�ْريًا: س�ار، )َس�َرْينا 
َس�َرَيانًا(.  الس�م ف�ي دم�ه  ليَلتن�ا(، )س�رى 
/ َأْس�َرى ُيْس�ري به إِْسراًء: س�ار به لياًل، ﴿

َرى:  سبحان الذي أسرى بعبده لياًل﴾. / السُّ
ُة:  ِريَّ اِري: السائر لياًل. / السَّ سير الليل. والسَّ
قطع�ة م�ن الجيش أصغ�ر من الفرق�ة ومن 
�راْي: قص�ر الحاك�م التركي  الكتيب�ة. / السَّ
�رايا للقصر.  ف�ي األقاليم. وقال الناس: السَّ
الس�يد  َس�َراٌة:  والجم�ع  �ِريُّ  السَّ / الرج�ل 
الشريف. والموِسر: الثري، وهي من الُيسر. 

]فهناك فانظرها[  

بًا.  ُب َتَس�رُّ َب َيَتَس�رَّ س�رب. نس�تعمل َتَس�رَّ
والتَّْس�ِريب: فض�ح المعلوم�ات المكتوم�ة 
ى  َبة تس�مَّ فضح�ًا َخِفيًَّا. والمعلومة ال�ُمَس�رَّ
تس�ريبًا أيضًا. يس�رب السياسي المعلومات 
لغ�رض: يريد أن يختب�ر ردَّ فعِل الجمهور، 
أو أن يهيَِّئ�ه لق�رار صعب، فه�و كمن يلقح 
لهجم�ة  تهيئ�ة  مخفف�ة  بجراثي�م  الجس�م 
ُب أكاذيَب  الم�رض. لك�ن السياس�ي يس�رِّ
أيض�ًا بغرض صناعة ش�ائعة تخدمه. وعلى 
الصحف�ي أن يف�رق بي�ن التس�ريب الناف�ع 
لمهنت�ه، واألكذوب�ة الت�ي تفق�ده الصدقية. 
م�ن  الهاِمس�ين  الساس�ة  م�ع  والتعام�ل 
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معضالت المهن�ة، وَقَدُر الصحفي أن يقف 
أحيان�ًا أمام ِخياري�ن: أن يكون دقيقًا، أو أن 
س  يكون س�ريعًا. وال جواَب سهاًل. والتَّمرُّ
�ن الصحف�ي من  اس�ة، يمكِّ بالمهن�ة، وبالسَّ
الجمع بين الدقة والس�رعة. / في الفصحى 
المعجمي�ة التس�رب يك�ون إل�ى الداخ�ل، 
ب داخاًل إلى  والتس�لل إلى الخارج، )تَس�رَّ
القاع�ة، ث�م تس�لََّل قب�ل انته�اء المحاضرة 
خارج�ًا منها(. وقال ن�زار: )ما دخَل اليهوُد 
بوا كالنَّم�ل من  م�ن حدوِدن�ا.. وإنَّم�ا تس�رَّ

عيوبِنا(. 

َس�َرَح َيْس�َرُح َس�ْرَحًا فهو س�اِرٌح: أي شارد 
ى ال�َمْرَسُح،  الذهن. / ال�َمْس�َرح كان يس�مَّ

وماتت هذه األخيرة. 

/ واْس�َتَرَط  �راط.  الصِّ  = �َراط  السِّ س�رط. 
األكل: اْزَدَرَده أي ابتلعه.

سرع. َسْرعاَن وُسرعان وِسرعان: بعد قليل، 
)س�رعان ما ُس�حب القرار(. / نقول: )نريد 
إنج�ازه ف�ي أق�رب وق�ت ممك�ن(، وليس 
»في أس�رع وقت ممكن«، فسرعة الوقت ال 
تتغي�ر. ولكن يمكننا إنج�از األمر في وقت 
أق�رب م�ن وق�ت. غي�ر أن�ه يج�وز القول: 
)بَأس�رِع َما يمكن(، فالس�رعة هن�ا لإلنجاز 
�ْرعُة في إيراد الخبر ركيزة  ال للوق�ت. / السُّ
م�ن ركائ�ز أرب�ع للمضم�ون ف�ي اإلع�الم 
ُة واإِلحاطُة واإِلشراق.  قَّ ُمها الدِّ الخبري ُتتمِّ
]انظره�ا ف�ي دّق وح�اط وش�رق[ األخبار 

العاجل�ة: التي كش�ف عنها للتّو، وهي تلبي 
غري�زة الول�ع بكل جدي�د. ]انظر عاجل في 
»عج�ل«[ وال ب�د لإلعالم�ي اإلخباري من 
ِحْل�َس أخب�ار،  أن يك�ون، بدرج�ة معين�ة، 
ويس�مونه باإلنجليزية »المخلوق اإلخباري 
يتاب�ع  أنيم�ال«، وِحْل�ُس األخب�ار  ني�وز   –
ال�دوام  ف�ي  والتط�ورات،  التفاصي�ل  كل 
وبعد الدوام، ويس�وقها في نش�راته بحسب 
لش�دة  ش�يء  يفاجئ�ه  ي�كاد  وال  أهميته�ا، 
متابعته، فإذا ما فاجأه خبر فهذا هو العاجل. 
ويح�رص كل صحف�ي على إي�راد العاجل 
وغير العاجل بأقصى س�رعة، رغبة في سبق 
المنافس�ين. والس�رعة من غي�ر تثبُّت هاوية 

سحيقة؛ اإلغراء كبير، والُغْرم ثقيل.     

َس�َرَق َيْس�ِرُق َس�ِرَقًة: أخذ ما ليس له ُخْفَيًة. 
ِرَقة األدبية: اختالس المعاني والكلمات  السَّ
ص.    من أديب آخر. اْستِراق السْمع: التََّلصُّ

: الباقي منذ األزل وإلى  �ْرَمِديُّ س�رمد. السَّ
األبد. 

بِنَْطال. والجمع َس�راويل. جعلها  ِس�ْرَوال: 
المف�رد،  لتعن�ي  الجم�ع  بصيغ�ة  القدم�اء 
المتنبي  وجمعوه�ا على س�راويالت. ق�ال 
يص�ف عفافه مع محبوبته، وش�غفه بوجهها 
فق�ط: )إن�ي على َش�َغفي بما ف�ي ُخْمِرها.. 
فعل�ق  َس�َراويالتِها(،  ف�ي  �ا  عمَّ أَلَِع�فُّ 
الصاحب بن عباد، وش�فى واش�تفى: »كثير 

من الَعهر أحسن من هذا العفاف«.  
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مذه�ب  الواق�ع،  بع�د  م�ا  أي  �ْرَيالِيَّة:  السُّ
فن�ي نش�أ بعد الح�رب العالمي�ة األولى في 
أوروبا يصور بالرس�م والكلمة عالم الحلم 

والالوعي. 

لغته�م  المس�يحيين.  م�ن  ق�وم  �ْرَيان:  السُّ
�ْرَيانِيَّة، أخت العربية واآلرامية، ال تكاد  السُّ

تسمع اليوم إال في الصلوات. 

�ْطُو  َس�َطا َيْس�ُطو َس�ْطَوًا: اعتدى وقهر. السَّ
الفكري: اقتباس عبارات وأفكار الغير دون 
نس�بتها. وفي الرسائل الجامعية فهو السطو 

األكاديمي. 

س�طح. َس�ْطُح البي�ت: أعاله م�ن الخارج، 
�ا س�قفه فأع�اله م�ن الداخ�ل. وللبي�ت  فأمَّ

الواحد سطح واحد، وللبيوت ُسُطوح. 

جمعه�ا  الط�اء،  بس�كون  �ْطُر،  السَّ س�طر. 
لرس�م  تس�تعمل  وال�ِمْس�َطَرة  ُس�ُطوٌر، 
الخ�ط المس�تقيم وللقي�اس. ويق�ول خبراء 
المخطوطات )المخطوط الفالني ِمْس�َطَرُته 
كل  س�طور  ع�دد  أي  س�طرًا(  عش�رون 
صفحة. / وس�يلة اإلعالم بوصفها ِمْسطرة: 
تمث�ل نش�رة األخب�ار التقليدي�ة في وس�ائل 
اإلع�الم، ليس فق�ط مجموعة م�ن األخبار 
والمعلوم�ات المس�اندة، بل ِمْس�َطرًة يقيس 
ته�ا من  �ي أهمي�ة األخب�ار وِجدَّ به�ا المتلقِّ
خ�الل ط�ول الخب�ر وموضع�ه من النش�رة 
وطريق�ة معالجت�ه. وإذا تع�ود الم�رء عل�ى 
نش�رة أخب�ار معين�ة وكان محرروه�ا مم�ن 

َيُع�ون دور النش�رة كِمس�طرة، فإن�ه يتابع ما 
يج�ري ف�ي منطقته وف�ي العال�م من خالل 
هذه النش�رة. مثلت إذاعة لندن، في عصرها 
الذهبي، لكثير من المس�تمعين العرب تلك 
ال�ِمس�طرة، وكانت تعي هذا الدور؛ ويمثل 
حص�اد الجزيرة ِمس�طرة إخباري�ة مهمة في 

عصر الفضائيات.

ْوُء.  َسَطَع َيْسَطُع ُسُطوعًا: انتشر الضَّ

َعاَية:  س�عا. َس�َعى َيْس�َعى َس�ْعيًا: َقَصد. السِّ
الوشاية.

َس�ْعَتٌر، وَزْعَتٌر: نبت أخضر يجفَّف ويخلط 
ون وِسْمِس�م وي�ؤكل مع زيت  اٍق وَكمُّ بُس�مَّ

الزيتون. ووردت َصْعَتر.

�ْعد: الحظ  َس�ِعَد َيْس�َعُد َس�عادًة: ف�رح. السَّ
�ُعوِديَّة بضم الس�ين. / َأْسَعَد:  الطيب. / السُّ
أدخل الفرح والس�عادة قلب غيره. وَأْسَعد، 

عند القدماء: ساعَد وَأعان. 

ْعُر الحراري: كمية الطاقة الالزمة  السُّ سعر. 
لتس�خين س�نتمتر مكع�ب من الم�اء درجة 
ْعر المستعمل مقياسًا لما يوجد  مئوية. والسُّ
ف�ي الطع�ام م�ن طاق�ة يس�اوي ألف ُس�ْعر 
ح�راري، »كيل�و كال�وري«، ولكنن�ا درجنا 
اإلنجليزي�ة  وف�ي  �ْعر،  بالسُّ تس�ميته  عل�ى 
�ْعر الغذائي بحرف  قون بينهما بكتابة السُّ يفرِّ

كبير.   

�ونه ف�ي األنف  �ُعوُط: تب�غ َيُدسُّ س�عط. السَّ
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فيعطسون، النَُّشوق. 

َسَعَل َيْسُعُل ُسَعاالً: نظف حلقه وصدره. 

وال�َمْس�َغَبُة  ج�اع،  َس�َغبًا:  َيْس�َغُب  َس�ِغَب 
ال�َمجاعة. 

ًا: بلع مس�حوقًا. والدواء  َس�فَّ َيَس�فُّ َس�فَّ
المس�حوق: َسُفوٌف. / َأَسفَّ ُيِسفُّ إِْسفافًا: 
ط�ار الطائ�ر على ارتف�اع منخفض، أو هبط 
المتكل�م في مس�توى خطابه إل�ى دنيء من 

القول. 

َس�َفَح يْس�َفُح َس�ْفحًا: أراق الدم أو الدمع. 
عالق�ة  �َفاح:  / السِّ اٌح.  وس�فَّ س�افح،  فه�و 
جنس�ية بغي�ر زواج،  وِس�َفاُح الُقْرب�ى: هذه 

العالقة بين المحارم.  

سفد. ال�ُمَس�اَفَدة: التلقيح فيما بين الطيور. 
وُد: سيخ َشيِّ اللحم.  فُّ السَّ

ْبح(،  َس�َفَر َيْسِفُر ُسُفورًا: انكشف )َسَفَر الصُّ
�ُفور:  وَكَش�ف )َس�َفَرت ع�ن وجهها(. السُّ
دع�وة ف�ي أوائل الق�رن العش�رين إلى رفع 

المرأة البرقَع عن وجهها.

َح وَلَف�َح، )س�فعته  َس�َفَع يْس�َفُع َس�ْفعًا: ل�وَّ
�مرة.  َحْتُه وصبغت جلده بالسُّ الش�مس( لوَّ
/ َس�َفَع: ج�ذب بغلظ�ة، ﴿كالَّ لِئْن ل�م َينَْتِه 

َلنَْسَفَعْن بالنَّاِصَية﴾.

َسَفَك يْسِفُك َسْفكًا: أراق الدم وسفحه.

َسَفَل يْسُفل ُسفوالً: كان سافاًل سيء الخلق. 

�َفَلُة: الجهلة الذين يقتنصون  �ْفَلُة والسَّ والسِّ
عيشهم باالعتداء، ال َيَزُعهم خلق وال دين. 

ف�ي  َجِه�َل  وَس�َفاَهًة:  َس�َفهًا  َيْس�َفُه  َس�ِفَه 
�َفهاء: الجاهل  �ِفيه والسُّ والسَّ عقل�ه وفعله. 

ال�ُمَتطاول.

س�قا. َس�َقى َيْس�ِقي َس�ْقيًا = َأْس�َقى ُيْس�ِقي 
إِْس�قاًء. نقول: َس�قيناهم، ونقول َأس�قيناهم 
بمعنًى واحد أي: زودناهم بالماء ليش�ربوا. 
/ )َس�ْقيًا أليام العز الغابرة(، )َسَقى الله أياَم 
َزم�ان(: كانت العرب تدعو لقبور األحباب 
ب�أن يس�قَيها الل�ُه المط�ر، وهم ف�ي الواقع 
يري�دون ال�َمطر لمعاش�هم ال ألمواتهم، ثم 
�قيا لأليام الماضية تحسرًا.  صرنا ندعو بالسُّ
�اقي: النادل يسقي الشاربين. والساقي  / السَّ
أنس�ب من جرسون، وأجمل من نادل. قال 
ش�اعر الجن�دول: )مرَّ ب�ي مس�َتْضِحكًا في 
بَِأْق�َداٍح ِرَقاق(،  اَح  ِقْرِب َس�اِق.. يمُزُج ال�رَّ
فجعله�ا عب�د الوهاب »ف�ي ُقْرِب َس�اقي«، 
فم�اذا عس�ى الفت�ى كان يفع�ل ُقْرَب س�اق 

موسيقار األجيال؟   

َس�َقَط يْسُقُط ُس�قوطًا: وقع. / ُسِقَط في يده 
= ُأْس�ِقَط في يده: جابه مش�كلة ال يس�تطيع 
لها حاًل فَسلَّم. / َسَقُط المتاع: التالف قليل 
�ْقُط والجمع َأْس�قاٌط: الجنين  الفائدة. / السِّ
ْند:  ينزل غير مكتمل وال يعيش. / ِس�ْقُط الزَّ
ما يس�قط م�ن احتكاك الَعَصَوْيِن من َش�َرر. 
ى المعري، متكب�رًا بتواضع، ديواَن  وبه س�مَّ
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ش�بابه. / َمْس�َقُط ال�رأس: م�كان ال�والدة. 
وَمَس�اِقُط الماء: أماكن السيول والشالالت 

)توليد الطاقة من مساقط المياه(.

َس�َقَف يْسُقُف َس�ْقفًا: غطَّى أعالي الجدران 
ضريب�ة  ال�ُمَس�قَّفات:  / ضريب�ة  بَس�ْقٍف. 
تف�رض عل�ى كل مبن�ى ذي س�قف ثاب�ت. 
�ِقيَفة: حجرة لها س�قف من األغصان  / السَّ

أو الصفيح أو نحو ذلك. 

قائل: هيكل من أنابيب  �َقاَلُة والسَّ سقل. السِّ
حديدي�ة ُينَص�ُب ح�ول المبنى وهو ُيَش�يَّد. 

بة. والكلمة مَعرَّ

ُة  كَّ ًا: ضرب النقود. / السِّ َس�كَّ يُس�كُّ َس�كَّ
الحديد: طريق القطار. 

الس�ائل،  ص�بَّ  َس�ْكبًا:  َيْس�ُكُب  َس�َكَب 
)حوادث اْنِس�َكاُب النَّف�ط من الناقالت في 

مياه البحر ضارٌّ ومكلٌف معًا(.  

َسَكَت يْسُكُت ُسُكوتًا: صمت. 

َس�كَِر يْس�َكُر ُس�ْكرًا: غلبته الخم�ر على رد 
�ْكُر:  والسِّ أغلق�ه.  الب�اب:  َر  / َس�كَّ فعل�ه. 
ِرين: بديل السكر لمرضى  �كَّ . /والسُّ الس�دُّ

ِرّي.        كَّ السُّ

سكف. إِْسكاٌف: صانع األحذية ومصلحها. 

َس�َكَن يْس�ُكُن ُس�ُكونًا: هدأ. وَس�َكَن َسَكنًا 
اُن: َدفَّة السفينة.  كَّ وُسْكنَى: أقام ببيت. / السُّ

ر وقد يؤنث: ال�ُمْدَيُة.  يُن، مذكَّ كِّ / السِّ

لُّ بالكسر، هو  ً: س�حب. السِّ َس�لَّ َيُسلُّ َسالَّ
�الل: م�رض ص�دري. / ال�ِمَس�لَّة: إبرة  السُّ
ُة  �الل. وال�ِمَس�لَّ كبي�رة كانت تخاط بها السِّ
أيضًا حجر مستَدقٌّ قائم عليه كتابات أثرية. 
/ تسلَّل: انس�لَّ خارجًا ُخْفَيًة. ]انظر تسرب 

في سرب[

ًا وُس�ْلوانًا: طاب�ت نفس�ه  َس�ال َيْس�ُلو ُس�ُلوَّ
بالفراق.

َس�َلَب َيْس�ُلُب َس�ْلبًا: انت�زع. نتيجة َس�ْلبِيٌَّة، 
بفتح السين: نتيجة طيِّبة في التحليل الطبي، 

وسيئة فيما عداه. 

ع�ن  الجل�د  كش�ط  َس�ْلخًا:  يْس�َلُخ  َس�َلَخ 
انفص�ال  الطبق�ي:  / االنِس�الُخ  الذبيح�ة. 
الش�خص عن طبقته الغنية والتحاقه بحركة 

تناصر الفقراء. 

َسلَِس َيْسَلُس َسالَسًة: الَن، وَسُهَل. وَسَلُس 
ُله الإراديًا لشيخوخة أو مرض.  البول: تسلُّ

سلس�ل. ِسْلِس�َلة: حبل م�ن ُحَلْيقاِت ذهب 
نس�ال  الِعْقد، والسِّ َيْحِم�ل جوه�رة ليك�ون 
تش�ويه عامي للسلس�لة. والسلسلة الجنزير 
الغلي�ظ، وه�ي أيض�ًا ج�دار م�ن حجارة ال 

ِمالط بينها. 

ُلطاُت: أجهزة الحكومة.  ْلَطُة والسُّ سلط. السُّ
والس�لطة في الفكر السياس�ي فرع من ثالثة 
التش�ريعية  الس�لطة  الدول�ة:  تحك�م  أف�رع 
والتنفيذي�ة والقضائية. فالتش�ريعية البرلمان 
المنتخ�ب أو المعي�ن، وهو يس�نُّ القوانين؛ 
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والتنفيذي�ة أجهزة تنفي�ذ القوانين من وزراء 
والقضائي�ة  وجي�ش؛  وش�رطة  وس�فراء 
الس�لطات:  / فص�ل  وقضاته�ا.  المحاك�م 
مبدأ دس�توري انجلى مع الثورة الفرنس�ية. 
َي كذلك  الرابعة: اإلعالم، وُس�مِّ / الس�لطة 
ألن�ه يراقب الس�لطات الث�الث ويؤثر فيها، 

ًا.  هذا إن كان ُحرَّ

�ْلَعُة: البضاع�ة المعروضة للبيع.  س�لع. السِّ
والتَّْسلِيع: تحويل ما ال يجوز عليه البيع إلى 
ة  ما يشبه السلعة، )في بعض البرامج التلفزيَّ

تسليع للمرأة(.

َلِفيَُّة: اتجاه  َسَلَف يْسُلُف َسَلفًا: مضى. / السَّ
فكري إس�المي يدعو إلى العودة إلى منهج 
�َوالُِف،  والسَّ �الَِفة  / السَّ الصال�ح.  الس�لف 
�الَِفتان: جانبا ال�رأس، وهما أيضًا  وهما السَّ
الش�عر الناب�ت أو المتدل�ي أم�ام األذني�ن. 
�ْلَفُة: المال المقترض، وخصوصًا من  / السُّ
ب�اب التصبيرة قب�ل حلول موع�د المرتَّب. 
لَفُة: عديلة المرأة، زوجُة أخي زوجها.    والسِّ

�ْلُق: َغْلُي الُخَضر أو  َس�َلَق يْسُلُق َسْلقًا. السَّ
: من أنواع  �ُلوِقيُّ اللحم بالماء. / الكلب السَّ
كالب الصيد، منسوب إلى َسُلوَق باليمن. 

طريق�ًا.  انته�ج  ُس�ُلوكًا:  يْس�ُلُك  َس�َلَك 
�ْلكِيَّة: كالهاتف األرضي.  / االتصاالت السِّ

سلكية: كل شيء آخر. والالَّ

َم: أخذ، )تسلََّم  َسلَِم َيْسَلُم َسالَمًة: نجا. َتَسلَّ

مهام منصبه(. واْسَتَلُم: َلَمَس وقبََّل، )استلم 
ُم والجمع َساللُِم:  لَّ الحجَر األس�ود(. / السُّ
َدَرٌج متنقل من خشب أو حديد، وهو أيضًا، 
ف�ي مصر خاص�ة، درج من حجر. / ِس�ْلٌم: 
ر، ﴿وإن  ض�د ح�رب، وهي مؤنثة وق�د تذكَّ
َجنحوا للسلم فاجنح لها﴾. / َسالٌم: ِسْلٌم. 

الس�ّم.  دسَّ  أي  َم  َس�مَّ ًا:  َس�مَّ َيُس�مُّ  َس�مَّ 
ة ح�دَّ  ة ض�ارَّ : م�ادَّ �مُّ �مُّ والسِّ �مُّ والسُّ / السَّ
�ُموُم:  : خ�رم اإلب�رة. / السَّ �مُّ القت�ل. / السَّ
 : ة كالخماسين. / ال�َمسامُّ ريح ش�ديدة حارَّ
�مِّ  فتح�ات التع�رق ف�ي الجل�د. / َدسُّ السُّ
َس�م: تهمة توج�ه كثيرًا إلى وس�ائل  ف�ي الدَّ
دوا  اإلع�الم الذكية؛ يوجهها أش�خاص تعوَّ
ِدعائيَّ�ة  رس�الة  ذات  إع�الم  وس�ائل  عل�ى 
مباش�رة س�واء أكان�ت تابعة لنظام تس�لطي 
س�ون من أي إعالم  أم لحزب، فهؤالء يتوجَّ
ح�ر، ويظن�ون أنه ال بد أن يكون مس�مومًا. 

على أنَّ لكل وسيلة إعالم رسالة.  

اه = َأْسَماه.  ًا: ارتفع. / َسمَّ َس�َما َيْسُمو ُسُموَّ
/ اس�م، بال همزة، وَأس�ماٌء بهم�زة. ]راجع 
اس�م ف�ي األلف[ / االس�م الوظيفي: اس�م 
ى فه�و الش�خص  �ا ال�ُمَس�مَّ المنص�ب، وأمَّ
الَوظيف�ي  ى  ال�ُمَس�مَّ تعبي�ر  وَدَرَج  نفس�ه. 
اَي الوظيفي  بمعن�ى اس�م المنص�ب »ُمَس�مَّ
نائب مستش�ار نائب المدير العام«. / االسم 
عند الصرفيين من »س�مو«، غير أننا عالجنا 
الكلمة أيضًا تحت »اسم« في األلف لشهرة 

هذه الصيغة.
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ة.  ْمتِيَُّة: الَعُموِديَّ سمت. الطائرة السَّ

َسُمَج َيْسُمُج َسَماَجًة: كان قبيح السلوك مع 
فكاه�ة باردة ومع أنانيَّة، فهو َس�ِمٌج. يكون 
الشخص سمجًا وتكون النكتة سمجة، إلخ.

َسَمَح َيْسَمُح َسَماحًا: َأِذَن. وَسُمَح َسَماَحًة: 
كان َسْمحًا حسن المعشر. 

حدي�ث  م�ع  س�هر  َس�َمرًا:  َيْس�ُمُر  َس�َمَر 
اٌر وس�امرون.  ُمْؤن�س فهو س�امر وهم ُس�مَّ
/ ال�ِمْس�َمار: حدي�دة ت�دق ف�ي الخش�ب، 
)كان هذا آخر ِمْس�مار في نعش النظام( أي 

القشة التي قصمت ظهر البعير. 

ِسْمِس�ٌم: حبوب تطحن فتك�ون الطَّحينة أو 
ْيَرج  ى الشَّ اش�ي، ويستخلص زيُتها ويسمَّ الرَّ

يِرج عند الناس.  في المعاجم، والسِّ

ْمُع ميمها  َسِمَع َيْسَمُع َسْمعًا: أدرك بأذنه. السَّ
ْمِعيَّة. / ال�َمْسَمع  السَّ الوسائل  ساكنة، وكذا 

في الراديو يقابل المشهد في التلفزة. 

َسَمَق َيْسَمُق ُس�ُموقًا: عال وطال، والشجرة 
اق: شجر يؤخُذ منه  مَّ اِمقة: العالية. / السُّ السَّ

اٌق أيضًا. تابل أحمر، وهذا التابل ُسمَّ

َس�َمَك َيْس�ُمُك ُس�ُموكًا: رفع، )الله َسَمَك 
َمَكُة،  ماكان: نجمان. / السَّ السماء(. / والسِّ
ال�َمْس�َمكة.  �َمُك واألَْس�ماُك تباع في  والسَّ

والسمكة يسمونها في المغارب الحوت. 

َس�َمَل َيْس�ُمُل ُس�ُموالً: َفَقَأ، أي قلع العين. 

/ األَْسمال: الثياب البالية.   

ْمنُة:  َسِمَن َيْسَمُن ِس�َمنًا: أصبح بدينًا. / السُّ
الم�رأة،  تأخ�ذه  كان�ت  دواء  األص�ل،  ف�ي 
ْمنَُة تعني الَبداَنة.  خاصة، لتسمن؛ واآلن السُّ

ين، ووض�َع  �كِّ َس�نَّ َيُس�نُّ َس�نًَّا: َش�َحَذ السِّ
�نَّة: ما ُنقل عن الرس�ول من  القوانين. / السُّ
ق�ول أو فع�ل أو تقرير، والتقري�ر هو ما رآه 
�نَّة، ويقال  ه بالس�كوت عنه. / أهل السُّ فأقرَّ
�يَعة، ذلك  �نَّة، ويقال لهم أيضًا الشِّ له�م السُّ
أن الجمي�ع يعظِّ�م ُس�نَّة النبيِّ ويش�ايع عليًَّا 
ف�ي خالفته. وثمة ف�وارُق يعظُِّمها أصحاب 
يتح�رج  / إعالميَّ�ًا:  السياس�ية.  األه�واء 
اإلعالمي من وصف سياس�ي بأنه ُس�نِّيٌّ أو 
ِش�يِعّي درءًا لتهم�ة التميي�ز الطائفي. ولكن 
الواق�ع السياس�ي واالجتماع�ي ف�ي بل�دان 
كثيرة يخلق فروقًا حقيقية بين من هو س�ني 
وم�ن هو ش�يعي، والمتلقي يحت�اج إلى أن 
يع�رف انتماء السياس�ي أو المنطق�ة طائفيًا، 
المتجاه�ل  اإلعالم�ي  ه�دف  يك�ون  وق�د 
الس�عَي إلى تجنُِّب تفاق�م فتنة قائمة. القرار 
ٰههن�ا لرئي�س التحري�ر. الفتن�ة رديئ�ة، ومن 
أخالقيات اإلعالم النظيف عدم المس�اهمة 
إفه�ام  أيض�ًا  أخالقيات�ه  م�ن  لك�ن  فيه�ا، 
: كبر في  ي�ن حقيقة ما يجري. / َأَس�نَّ المتلقِّ
: حديدة  نَُن: الطريق. / ال�ِمَسنُّ . / السَّ نِّ السِّ

الشحذ.    

�نِيَّة:  السَّ / المرتب�ة   . الُعُل�وُّ �نَاُء:  السَّ س�نا. 
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ْوء، ﴿يكاُد َس�نَا برِقه  �نَا: الضَّ العالي�ة. / السَّ
َيذهُب باألَْبَصار﴾. 

ِسنَْجاٌب وَسناِجيُب: من القوارض.

َر، )إن َسنَحت لي  َس�نََح َيْسنَُح ُس�نُوحًا: تيسَّ
فرصة(. 

�نْداُن، بفتح الس�ين: الذي يكون  س�ند. السَّ
تحت ال�ِمطرقة في العبارة المستهلكة. 

نَّاَرُة: ُخطَّاٌف يصيدون به السمك،  س�نر. السِّ
نَّارة  أو ينس�جون به سترة صوفيَّة. وهي الصِّ

نَّْوُر: القط، والجمع َسنَانير.  أيضًا. / السِّ

تس�نَّم الرجل الجمل: اعتلى َسناَمه.  س�نم. 
/ كانوا في القديم يتس�نَّمون ال�ِوَزارة، وهم 

اآلن يتسلَّمونها. 

ق بي�ن اللفظتين  �نَُة = الَع�اُم. وفرَّ س�نه: السَّ
األقدم�ون واختلف�وا، ﴿ولقد أرس�لنا نوحًا 
إلى قومه فلبث فيهم ألَف س�نٍة إال خمسيَن 
عامًا﴾. / أصابتنا َس�نٌَة: أي قحط. /  الس�نة 
ْوئية: قياُس مسافة ال زمن. وطول السنة  الضَّ
الضوئي�ة 9,5 تريلي�ون ك�م، وهي المس�افة 
التي يقطعها الضْوء في سنة زمنية. / عبارة: 
)في ِسنِي الطفولة ثمة هموٌم ينساها الكبار، 
وِسنُو المراهقة ذات هموم أخرى، وننساها 
�م عل�ى الش�باب( معناها في س�نين  ونترحَّ
الطفول�ة، إل�خ. وال ش�دة على ياء ِس�ني أو 
واو ِس�نُو. وتنطق الي�اء والواو في الكلمتين 
خطف�ًا كأنهم�ا كس�رة فضمة، وج�از فيهما 

المّد. / ِس�نيٌن: )مرت سنيٌن كثيرٌة، وشهدنا 
س�نينًا صعب�ًة، ورحل�ُت قبل س�نيٍن كثيرٍة(، 
)مرت سنوَن، وشهدنا سنيَن، وقبل سنيَن(. 
كل هذا جائز: داخل القوسين األُوَلَيْين على 
القوسين األخيرتين  السنين، وداخل  تكسير 

على إلحاقها بالسالم.

َسَها َيْسُهو َسْهَوًا: َغَفل. 

هاُد: األََرُق.  َسِهد َيْس�َهُد ُس�ْهدًا: َأِرَق. والسُّ
اِهر َفِرٌح بِفقدانه.  اِهُد يتمنَّى النوم، والسِّ والسَّ

َسِهَر َيْسَهُر َسَهرًا: ظل صاحيًا في الليل. 

يس�يرًا.  كان  ُس�ُهوَلًة:  َيْس�ُهُل  َس�ُهَل 
/ االْستِْس�هال: اختيار الطريق األسهل على 

حساب الجودة. 

َسَهَم َيْسَهُم ُسُهومًا: تغيََّر وجهه عن المعتاد، 
)ما لي أراك س�اِهمًا(. / س�اَهَم: شارك، في 
ش�ركة أو ف�ي نش�اط. َأْس�َهَم: اش�ترك ف�ي 
نش�اط. / نقول )هذه َش�ِرَكُة ُمَساَهَمٍة( على 
اإلضافة، و)هذه ش�ركٌة ُمَس�اَهمٌة( من باب 
وصف الش�يء بنفس�ه كقول�ك: )هذه كلمٌة 
خط�ٌأ(. وه�م ف�ي الواق�ع يقول�ون »ش�ركة 
مس�اِهَمٌة« م�ع أنها ال تس�اهم في ش�يء بل 

الناس يساهمون فيها.

س�واء. في أسلوب »سواء« تستعمل الهمزة 
وأم: )س�يتم التصوي�ت س�واًء أحض�روا أم 
غابوا(. / وَسواٌء: كلمة تدل على التساوي: 
أن  علي�ك  تنج�ح  ل�م  أم  َأَنجح�َت  )س�واٌء 
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ال تفق�د األم�ل( وس�واٌء ههن�ا خب�ر مقدم، 
بقي�ْت  أم  أأحبَّْتن�ي  س�واًء  أحبه�ا  )س�أظل 
المبالية بي( و»س�واًء« ههنا حال. / ِسَوى: 
« في  كلم�ة مفي�دة تحل بس�هولة مح�ل »إالَّ
معظ�م الح�االت، وما بعدها مج�رور دائما 
على اإلضافة، )ما جاء س�وى ثالثٍة منهم(. 
/ ال�ُمس�َتوى: )هب�ط ُمْس�توى الطلب�ة ه�ذا 

ِويَّة«.  العام(، وقالوا بدل المستوى »السَّ

سوفييت. االتحاد السوْفييتي، نكتبها بيائين.

ُسوالر: مازوت، ديزل. 

س�يما. أ( »ال ِس�يَّما« تنصب ما بعدها على 
«، )طلبتنا متميزون ال ِس�يَّما  تقدي�ر »أُخصُّ
( تعبير صحفي ال  اإلناَث(. ب( )ِس�يَّما وأنَّ
تأباه العربية، )سريعًا استسلم ِسيَّما وأنه كان 

يتوقع هزيمة نكراء(. 

ُثوا السين،  �ُيوطِيُّ ال�ُمَؤلِّف. َثلَّ سيوطي. السَّ
والمختار الفتح. ]انظر أسيوط[    
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الشين

ش. صوت الشين مهموس ال عمل لألوتار 
ٌق للهواء بين وس�ط  الصوتي�ة في�ه، وهو تدفُّ
اللس�ان وس�قف الف�م. ق�د يختلط بالش�ين 
ص�وُت التاء في بع�ض اللهجات، وصوت 
الجي�م في أخرى. وصوت )ْتش( الموجود 
ف�ي مطال�ع كلم�ات أوروبي�ة كثي�رة لي�س 
موج�ودًا ف�ي العربي�ة لبدئه بحرف س�اكن، 
فأما في وس�ط ال�كالم فتجده في كلمة مثل 
»َنْتش«، على أن المرء يسمعه في بدء الكالم 
ف�ي بعض مناط�ق الخليج العرب�ي كقولهم 
تش�اي للش�اي. الش�ين الت�ي ينطقه�ا قارُئ 
القرآن هي شين عامة تعرفها شعوب كثيرة. 
وثمة في األلمانية الفصحى شين هي وسط 
بين الش�ين والخاء. ال ندري إاِلَم ذهب ابن 
س�ينا عندما وصف الشين بأنها تخرج »عن 
نش�يش الرطوبات وعن نفوذ الرطوبات في 
خلل أجس�ام يابس�ة نفوذًا بقوة«، ولعله تأثر 
بمعنى كلمة نشيش وهو صوت صب الماء 

على طين حار. 

شاَء َيَشاُء: أراد. / شيٌء بتنوين، وأشياُء بغير 
ا، )كنت أميل  ا: بدرجة مَّ تنوين: أمر. / شيئًا مَّ
ا إل�ى أفكار الح�زب الثالث، لكنني  ش�يئًا مَّ
لم أنتس�ب إليه(. / ش�يئًا فش�يئًا: بالتدريج. 
ر  / إن ش�اء الل�ُه: عب�ارة الصالح ال�ذي يذكِّ

نفس�ه بأن فوق كل ذي قدرة قدير، ويقولها 
مًا التبرير  العاجز الئذًا بالله من كسله، ومقدِّ
لِنِيَّة الُخلف بموعد. / ما شاء الله: تقال في 
الدع�اء لم�ن أصابه خير، وه�ي بتمامها: ما 

شاَء اللُه كاَن. 

�ْأُو: الش�وط الذي يجريه الحصان  ش�أا. الشَّ
أثن�اء تضميره، )بل�غ فالن ش�ْأَوًا بعيدًا( أي 

حقق إنجازات مهمة. 

ودفق�ُة  المط�ر،  دفق�ة  �ْؤبوُب:  الشُّ ش�أب. 
رحم�ٍة ربانية أيضًا، )أنزل الله عليه َش�آبِيَب 
قيا،  رحمته(، تقال للميت عند الدعاء له بالسُّ

وتقال للحّي.

ش�اب. َشاَب َيُشوُب َش�ْوبًا: خَلَط. / وشاَبه 
والجم�ع  / الش�ائِبُة  ب�ه.  اختل�ط  ش�يٌء: 
َش�َوائُب: الَق�ذاُة في ماء أو معِدٍن. / َش�اَب 
. وال�َمش�يِب:  �عر َيِش�يُب َش�ْيبًا: ابي�ضَّ الشَّ
ِش�يٌِب  زم�ن الش�يب. / والش�ائُِب جمعه�ا 
وُش�يَّاٌب: من ابيضَّ ش�عره. / َش�يََّب: جعل 
الش�عر يش�يب ويبي�ّض: )ق�ال عب�د الملك 
بن مروان: »ش�يََّبْتني مواقف الخطابة وتوقُّع 

اللَّْحن«، فما أقسى حياة المذيع!(

/ الش�يُخ،   . َأَس�نَّ َش�ْيُخوَخًة:  َيِش�يُخ  َش�اَخ 
المعلم. / وشيخ  وجمعها أشياٌخ وُش�يوٌخ: 
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الحرفة: النقيب. / الش�يخ والش�يخة: زعيم 
العائلة أو القبيلة. 

َش�اَد َيِش�يُد: بنى، فالبناء َمِش�يٌد. وكذا َش�يََّد 
وُيَش�يُِّد فالبناء ُمَش�يٌَّد. / َأَش�اد بُِف�الن: رفع 

ه به.   ذكره، ونوَّ

ش�ار. )َأَشاَر المدير في رسالته التي أرسلها 
إل�ى الموظفين إلى ض�رورة التقدم بطلبات 
اإلج�ازة مبك�رًا(، وال يجوز إس�قاط »إلى« 
مهم�ا ابتع�دت عن »أش�ار«، ونق�ول: )هذا 
ُيش�يُر إلى أن الوضع متوتر، وفي هذا إشارة 
إل�ى أنَّ الهدنة ق�د ال تتحقق قريب�ًا(. يجب 
الحف�اظ عل�ى »إلى« بعد »أش�ار«. / َأَش�اَر 
�َر  عليه: نصحه. / التَّْأِش�يَرُة هي الفيزا. / َأشَّ
�ُر َتْأش�يرًا عل�ى الطل�ب: وض�ع علي�ه  ُيَؤشِّ
مالحظ�ة أو إج�ازة رس�مية، ويقال »ش�رح 

عليه«. 

َيُش�وُط الكرة: قذفها بقدم�ه، ركلها.  َش�اَط 
الق�دم.  ك�رة  مب�اراة  نص�ف  �ْوُط:  / الشَّ
وه�و الج�زء، )قطع�ت ش�ْوطًا طوي�اًل ف�ي 
المش�روع(. / َش�اَط َيِش�يُط اللحم: احترق 
أو كاد. / استَش�اط غضب�ًا: كاد يحت�رق من 

الغضب. 

واُظ وهج النار، ﴿يرَسل عليكما  ش�اظ. الشُّ
ُشَواٌظ من ناٍر ونحاٌس فال تنتصران﴾. 

ائَِعُة  َش�اَع َيِشيُع ُش�ُيوعًا: ذاع وانتش�ر. / الشَّ
واإِلَشاَعة بمعنًى، والجمع شاِئعات لألولى 

وإِشاعات لألخرى.

َش�اَف َيُش�وُف َش�ْوفًا: صِع�د مكان�ًا عالي�ًا. 
ف إلى األمر: ارتقبه باشتياق.  / َتَشوَّ

�ْأَفة: ثؤل�ول يعالج باس�تئصاله.  َش�َأف. الشَّ
َناِدقَة واستأصل  ومجازًا، )الحق المهدي الزَّ

َشْأَفَتهم(. 

َش�اَق َيُشوُق َشْوقًا: )شاقني خبر سمعته إلى 
قني إلى العودة.  العودة إلى الوطن(، أي َشوَّ
ائِق: الممتع. والَشيِّق: التائق المشتاق،  / الشَّ

)كالمك َشائِق، وأنا شيٌِّق لسماعه(. 

، )بعد  �كُّ الصَّ �يك والش�يكات:  الشِّ ش�اك. 
ًا بال رصيد إذ  الفضيحة أصبح المرشح َصكَّ

فقد دعم حزبه وجمهوره(. 

شاُكوٌش: نقول ِمْطَرَقة. 

َش�اَل الميزان: ارتفعت إحدى كفتيه. وشال 
�ة التي هم فيها،  ميزاُنه�م: أي ارتفعت الِكفَّ

شالوا في الميزان. أي قلَّ َقْدُرهم. وقيل، 

ش�أم. قالوا )فالن أْشَاُم من ُطَوْيس( زعموه 
ُول�د يوم وفاة النب�ي )ص(، وُفطِم يوم وفاة 
أب�ي بك�ر، وبل�غ ي�وم مقت�ل عم�ر، وتزوج 
ي�وم مقتل عثمان، وُولِ�َد له يوم مقتل علي. 
واألمث�ال العربية التي تبدأ ب�� »أفعل من..« 
كثي�رة وتفتح باب اش�تقاٍق خفي�ًا، يقولون: 
َأْكَت�ُب م�ن عب�د الحمي�د، وأنَح�ى  )ف�الٌن 
م�ن س�يبويه( أي أمه�ر في الكتاب�ة من عبد 
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الحمي�د الكات�ب، وفي النحو من س�يبويه. 
بالقاع�دة فاش�تقت من  وعصف�ت األمث�ال 
ماِض�ِغ  م�ن  )َأْحَم�ُق  للمجه�ول  المبن�ي 
الم�اء(، وال ت�زال القاع�دة النحوية ترفض 
اش�تقاق أفعل من االس�م الجام�د وإن قال 
الن�اس »فالن أحمر أو أكلب من فالن« من 
الحم�ار والكلب. ف�إن رابك ما في هذا من 
َسفَس�اِف القول، ف�إن قولهم »ف�الن َأْرَجُل 
م�ن ف�الن« ش�ائع ويقبل�ه ال�ذوق العرب�ي. 
ولئن س�اغ لهم أن يش�تقوا من األس�د فعاًل 
أن  يمنعن�ا  فم�ا  الع�دو(،  )اسَتْأَس�د  فقال�وا 
نق�ول »كان ريكاردوس أس�دًا في لقبه وفي 
فعل�ه، ولكن صالح الدين كان آَس�َد منه«؟ 
وم�ن طري�ف أمثاله�م )فالن�ة َأْكَس�ى م�ن 
بصلة( كأن قش�ور البصلة أكِسَيٌة أي أثواب. 
وثم�ة كلمة يس�تخدمها الناس كثي�رًا وهي: 
)َأْبَص�ْر!( ومعناه�ا: ال أدري. يقولها المرء 
ويقل�ب ش�فتيه. ولعل أصلها ف�ي الحديث 
قوا، فقال  الش�ريف: )قال النب�ي )ص( تصدَّ
رج�ل: عن�دي دين�ار. قال: تص�دق به على 
نفسك. قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق 
ب�ه على زوج�ك. ق�ال: عندي دين�ار آخر، 
ق�ال: تصدق به على خادم�ك، قال: عندي 

دينار آخر، قال: أنَت َأْبَصْر(. 

ش�اَن َيِشيُن َش�ْينًا: عاَب، )َيِش�يُن الرجَل أن 
ُيطي�ل النظ�ر إلى ام�رأة عاب�رة(، فهذا عمل 

ْيُن العيب وعكسه الزين.     َشائِن. / والشَّ

ش�أن. الُش�ؤون هي األمور. نقول في َش�ْأِن 

ك�ذا، أي فيم�ا يتعل�ق بك�ذا، ونقول بَِش�ْأن 
ك�ذا أيضًا. / نقول: )س�ينال ِعالوة اعتيادية 
َش�ْأُنه ف�ي ذل�ك َش�ْأُن زمالئ�ه(، وف�ي هذا 
األس�لوب الشأن األولى مبتدأ والثانية خبر، 
فهم�ا أب�دًا مرفوعتان. / ش�ؤون الموظَّفين: 
دائرة في المؤسس�ة ُتعنَى بش�ؤون العاملين 
الرس�مية من تعيينات وإجازات وتسهيالت 
ومرتبات. وُمَؤخرًا تبعوا المصطلح األجنبي 
فس�موها الموارد البش�رية، وزادوا فسموها 
بمختصر االسم األجنبي وقالوا: اإلتش آر. 
وفي عبارة »الموارد البش�رية« حطٌّ من قدر 
الناس، فالناس على الحقيقة هم المؤسسة، 
وليس�وا م�وردًا بجان�ب الم�وارد األخ�رى 
كالم�واد الخ�ام وورق التغليف. وما أحرى 
االنتق�اء  تحس�ن  أن  العربي�ة  المؤسس�ات 
عندما تستورد األسماء والمفاهيم األجنبية. 

َشاَه َيُشوُه فهو شاِئٌه: َقُبَح )شاهت الوجوه(. 
النعج�ة.  وه�ي  الخ�روف،  أنث�ى  / الش�اُة: 
اُه: الملك الفارسي، وملك إيران حتى  / الشَّ
�طرنج:  �اُه في الشِّ الث�ورة ع�ام 1979. والشَّ

الملك.  

َش�بَّ الغ�الم، وه�و َيِش�بُّ عل�ى األخالق 
ش�اب  ش�يٍء  عل�ى  َش�بَّ  وم�ن  القويم�ة، 
علي�ه. وغلمان اليوم َش�َباُب الغد. / َش�بَِّت 
الن�ار َتُش�بُّ ُش�بوبًا: اتََّقَدت، )ُش�ُبوُب النار 
ف�ي الغابات مش�كلة كل صيف(. / وَش�بَّ 
الحصان فهو َيِشبُّ رافعًا قائمتيه األماميتين. 
/ والتَّش�بيب: الغزل في الش�عر. وقد شبََّب 
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الولي�د،  الخليف�ة  بزوج�ة  اليم�ن  وض�اح 
وجاءه�ا ف�ي خيمتها فعل�م الخليف�ة، فأتى 
الخيم�ة، فاختبأ الش�اعر في صندوق ثياب، 
فأم�ر الخليفة بالصندوق فدفن في األرض، 
: كلمة  ولم ُيَر وضاُح اليمن بعدها. / ش�ابٌّ
من بين كلمات قالئل في العربية يلتقي فيها 
س�اكنان، لذا لم ترد في الش�عر إال بتحريف 

في نطقها. ]المزيد تحت مّد[ 

�بِّيَحة: األوغ�اد الذي�ن يطلقه�م  ش�بح. الشَّ
النظ�ام لقت�ل الن�اس، درج�ت الكلم�ة ف�ي 

سوريا بعد ثورة 2011. 

َش�بَِع َيْشَبُع ِش�َبَعًا وِشْبعًا: كفى بطنه حاجته. 
�َبُع بكسر الشين.  في الفصحى المصدر الشِّ
وقالوا )ناَل ِش�ْبَع بطن�ه( أي ملء بطنه. فهو 
َش�بعاٌن وهي ش�بعانٌة. / ش�بِْعنا من الكالم، 
/ )ه�ذا  تقريع�ًا.  / َأْش�َبَعه  وَش�بِعنَا كالم�ًا. 
محلول ِملِحيٌّ ُمْشَبٌع فلم يعد يذيب الملح، 
وإن أضي�ف إلي�ه مل�ح فهو يرس�ب(، )هذا 

شخص ُمْشَبٌع باألفكار المتطرفة(.

َش�َبَك َيْش�بُِك َش�ْبكًا: وص�ل ش�يئًا بش�يء. 
الِخطب�ة.  ُعرب�ون  ه�ي  ِحْلي�ٌة  �ْبَكُة:  / والشَّ
�َبكة والجمع ِشباٌك: آلة صيد البحر.  / والشَّ
/ ال�ُمَش�بَّك: الزالبي�ة. ]انظره�ا في الزاي[ 
/ التَّْش�بِيك: نسج ش�بكة عالقات بين أفراد 
ومؤسسات لهم قضايا مشتركة، )أهم ما في 
المؤتمر فس�حة القهوة، ففيها يتم التشبيك، 
تمهيدًا لعقد مؤتمرات أخرى يتم فيها مزيد 

من التشبيك(. 

)ه�ذا ش�بيٌه  أْش�َباٌه،  �بِيُه جمعه�ا  الشَّ ش�به. 
بم�ا ح�دث أم�س، وله�ذا الح�ادث َأْش�َباٌه 
)ه�ذا  مضاف�ة:  تس�تعمل  / ِش�ْبُه  كثي�رة(. 
�د، وه�ذا الش�كل ش�به منحرف،  ِش�ْبُه ُمَؤكَّ
وه�ذه ش�به جزي�رة(. وال نق�ول ه�ذا ش�به 
رج�ل، ولكنه�م قال�وا: ي�ا َأْش�َباَه الرج�ال، 
وال رجال. /  ال�َمَش�ابُِه كلم�ة عتيقة معناها 
أوج�ه الش�به: )ه�ذا الوزير فيه م�ن أخالق 
ق َمَش�ابُِه كثي�رٌة(. / ال�ُمْش�َتَبُه  تج�ار المَف�رَّ
فيه: ش�خص تحق�ق معه الش�رطة، وَظُرف 
ْوه »شخصًا يساعد الشرطة  اإلنجليز إذ س�مَّ
ف�ي تحقيقاته�ا«، ث�م ص�ارت العب�ارة نكتة 
فتركوها. والصحفي يذكر عدد المشتبه فيهم 
وال يذك�ر أس�ماءهم. وعن�د توجي�ه التهمة 
إليهم يحل ذكر األس�ماء، لكن دون القول: 
»ويمُثُل مرتكبو الجريمة أمام القضاء«، فهم 
متهم�ون فقط، وأبرياٌء حت�ى تثبت إدانتهم. 
/ ال�َمْش�ُبوه: ش�خص أو عم�ل تحوم حوله 
ُش�ْبهٌة وُش�ُبهاٌت: )قال زعي�م المعارضة إن 
االتحاد المتوس�طي خطة مشبوهة(، )الذي 
دبَّ�ر هذا األمر ش�خص مش�بوه(، وال يقول 
الصحف�ي عن أحد إنه مش�بوه إال إن قضت 
بع�ض  نص�ف  فعندئ�ذ  بس�جنه،  محكم�ة 
تصرفاته التي حكم عليه بس�ببها بأنها كانت 
مشبوهة. / التَّْشبيه: ِحْلية معنوية، ال لفظية، 
لل�كالم. واللغة مملوءة بالتش�بيهات عندما 
تنح�و نح�و المجاز. ومن تم�ام آلة الكاتب 



189

يس�تعمل  إذ  ناظري�ه  أم�ام  ي�رى ص�ورًة  أن 
المجاز، فالذي يقول »خرج من براثن موت 
محق�ق« ال يكون تخيل فعاًل األمر كصورة. 
كان علي�ه أن يق�ول: )أفلت من براثن موت 
ل  محق�ق(. وال يق�ول الم�رء: »منح�ه تدخُّ
الضابط طوق نج�اة« فطوق النجاة ال يمنح 
بل ُيرَمى به إلى الغريق. وال نقول: »أمطرت 
المض�ادَّات األرضي�ة الطائ�رات المهاجمة 
بوابل من القذائف« فالمطر يس�قط من فوق 
إلى تح�ت، وال نقول »عقدت التلفزة نافذًة 
مع مراسلها في واشنطن« بل فتحت. يمكن 
للصحفي استعمال التشبيه لكن دون إكثار، 
الحقيقية. / ال�ُمش�ابُِه  ومع مراع�اة الصورة 
يختلف عن المماثل، )الطبعة الثانية مشابهة 
لألول�ى مع وجود بعض اإلضافات، ولكن 
طبع�ة بي�روت مماثل�ة للطبع�ة األولى فهي 
مص�ورة عنها تصويرًا باألوفس�ت(. / ش�به 
الجمل�ة إم�ا جار ومجرور )ف�ي البيت(، أو 
مض�اف ومض�اف إلي�ه )بع�د الظه�ر(. وال 
يمك�ن إعرابه في المقام األول، أي مبتدأ أو 
اس�م إِنَّ أو اس�م كان؛ ف�إذا ورد ف�ي المقام 
م�ًا: )إنَّ ف�ي األمر  األول ُأع�رب خب�رًا مقدَّ

ًا(. شكَّ

َشتَّ َيِشتُّ َشتاتًا: ابتعد، )أين َشتَّ فكُرك؟(. 
�َتاُت: أماك�ن عي�ش ق�وم نزح�وا عن  / الشَّ
َتات لن يوافقوا على  وطنهم، )فلسطينيُّو الشَّ
هذه المعاهدة(. / َش�تَّى: متفرقة، )يجب أن 
نأخ�ذ أمورًا ش�تَّى ف�ي الحس�بان(، )جاءوا 

م�ن َش�تَّى البل�دان(. / ﴿تحس�بهم جميع�ًا 
وقلوبهم َشتَّى﴾ أي متفرقة. / )َشتَّان القوُل 

والعمل(، أو )َشتَّان بين القوِل والعمل(.   

َش�َتا َيْش�ُتو َش�ْتَوًا فهو َش�اٍت: قضى الشتاء، 
)َشَتْونا العاَم الماضي في أسوان فهي كانت 
ْتِويُّ كلها  َتِوي والشِّ َتائي والشَّ َمْشتانا(. / الشِّ

صحيحة: )مالبس َشَتِويَّة(. 

ف�ي  تب�اع  صغي�رة  نبت�ة  وَش�َتالٌت:  َش�ْتَلٌة 
ال�َمْشَتل، وتغَرس بعُد في الحديقة. 

 . َيْشُتُم َشْتمًا: َسبَّ شَتَم 

ًا: ش�جَّ رأس خصم�ه أي  َيُش�جُّ َش�جَّ َش�جَّ 
جرحه بحجر أو س�الح. َأَش�جُّ َبني مروان: 
عم�ر بن عب�د العزيز الخليف�ة األموي، كان 
ٌة من حاف�ر فرس رفس�ه وهو  بجبهت�ه َش�جَّ

صغير.

َشَجا يْشُجو َشْجَوًا: أطرب بحزن، )شجاني 
ه�ذا الع�زف وأعاد ل�ي كام�ن الذكريات(. 
�َجا:  �َجا: ط�رب وح�زن هادئ. / الشَّ / الشَّ
األكل.  أثن�اء  الحل�ق  تعت�رض  ش�وكة 
 ، : المش�غول القلب بحب أو همٍّ �ِجيُّ / الشَّ
أو بش�وكة علق�ت ف�ي حلقه، وقال�وا »ويٌل 

ِجيِّ ِمَن الَخِلّي«. للشَّ

َش�َجَب َيْشُجُب َش�ْجبًا: اس�تنكر، )يشُجُب 
مصطفى جواد صاحب »قل وال تقل« كلمة 
ل »استنكَر«(.  َش�َجَب َش�ْجبًا ش�ديدًا ويفضِّ

قُة المالبس.   / ال�ِمْشَجُب: َعالَّ
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َش�َجر َيْش�ُجُر النِّ�زاع: نش�ب بي�ن الن�اس. 
وتشاَجروا اشتبكوا في نزاع، فهو ِشَجاٌر.

َش�َجٌن: حزن خفيف مع ذكريات، )في هذا 
المقطع من األغنية َشَجٌن يطربني(. 

َش�حَّ يِشحُّ الماء: كان ش�حيحًا قلياًل، نعاني 
في الصيف من ُش�حٍّ في المياه. وقالوا َش�حَّ 
: َبِخَل، )ال يِشحُّ الكريم  َيَش�حُّ أيضًا. / َش�حَّ

حتى لو َشحَّ الماُل في يده(. 

َشُحَب َيْشُحُب ُشُحوبًا: تغير لون وجهه من 
ُهزال أو مرض. 

َس�نَُّه.  َش�ْحذًا:  يْش�َحُذُه  يَن  �كِّ السِّ َش�َحَذ 
ل.  اُذ: الساِئُل، المتسوِّ حَّ / والشَّ

َش�َحَن َيْشَحُن َشْحنًا: َعبََّأ بِش�ْحنٍَة كهربائيَّة، 
ه�ذا  لَش�ْحِن  مناس�ب  ش�اِحٌن  )أعن�دك 
�ْحنَُة، بكسر الشين أيضًا:  المحمول؟( / الشِّ
َقْدُر أو نوُع الكهرباء، )ِشحنة قوية، وِشحنة 
أيض�ًا  �ْحنَة  والشِّ الس�اكنة(.  الكهرب�اء  م�ن 

البضاعة ال�َمْشُحونة أي المنقولة. 

َشَخَر َيْش�ِخُر َشِخيرًا في نومه: أخرج صوتًا 
ح�ال  ف�ي  الم�رء  / وَيْش�ِخُر  التنف�س.  م�ع 
�ْفلة، يقول بش�خيره  الصحو إذا كان من السِّ
إن�ه ال يبالي أحدًا، فإن وقع بأيدي الش�رطة 
�ل بع�ض المثقفين  َذلَّ واْس�َتْخذى. ويتجمَّ
بمث�ل هذا الصوت يخ�رج بتعاون وثيق بين 
الف�م واألنف، يريدون القول إنهم من عامة 

الشعب. 

َشَخَص َيْشَخُص ُشُخوصًا: ساَفَر. / َشَخَص 
�اِخُص  �اِخَصُة أو الشَّ ببص�ره: رفعه. / والشَّ
َش�َواِخُص:  على جان�ب الطريق وجمعهما 
�ْخُص  / الشَّ االتجاه�ات.  تبي�ن  الفت�ة 
كثي�رًا  وتس�تعمل  اإلنس�ان،  واألَْش�َخاص: 
لعمومه�ا فه�ي للصغي�ر والكبي�ر، والذك�ر 
األدوار  أصح�اب  �ُخوص:  والشُّ واألنث�ى. 
ة: مؤسسة  في مس�رحية. / ش�خصية اعتَِباريَّ
مؤتم�ر،  إل�ى  فتدع�ى  كش�خص  ُتعاَم�ل 
أم�ام  وُتحاك�م  الرس�وم  عليه�ا  وُتْف�َرُض 
القضاء. الش�خصية االعتبارية ليست – كما 
يتوه�م البعض – »ش�خصًا مهمًا«، )ُمنحت 
جوائُز هذا العام لرجل هندي وامرأة بنغالية 
�ة ه�ي جمعي�ة »نص�ف  ولش�خصيٍَّة اعتَِباِريَّ
رغيف« في كالكوتا(. / اغتيال الش�خصية: 
حمل�ة تش�هير منظم�ة ضد ش�خص معين، 

والعبارة مترجمة ومفيدة.  

ما  ًا: رب�ط بإح�كام. / )َش�دَّ َيُش�دُّ َش�دَّ َش�دَّ 
م�ا.  كثي�رًا  أي  بالبرنام�ج(  أس�تمتع  كن�ت 
برأيه�م  المتمس�كون  ُدون:  / ال�ُمَتَش�دِّ
درج�ة  إل�ى  بق�وة  السياس�ي  أو  العقائ�دي 
ُد يكون  االبتع�اد عن الوس�طية كثيرًا. التََّش�دُّ
باس�تخدام  يوح�ي  ف  والتط�رُّ ال�رأي،  ف�ي 
بال�كالم،  االش�تباك  ُة:  / ال�ُمَش�ادَّ العن�ف. 
وربما باإلمس�اك بالتالبيب وبشدِّ الخصم . 
فأما إذا قَضم نائب ُأذن زميله، فذلك اعتداء. 
وفي القانون، وفي لوائح المؤسسات أيضًا، 
فإن الخروج من التش�اتم إلى استعمال اليد 
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تغيٌُّر نوعي يرفع كثيرًا درجة العقوبة. 

اِدي: الطَّالُِب  َش�دا َيْشُدو َشْدَوًا: َغنَّى. / الشَّ
شيئًا. وُشَداُة األدب: محبُّوه والمبتدئون في 

مطالعته وممارسته. 

َشَدَخ َيْشَدُخ َشْدخًا: َشجَّ الرأس. 

�ْدُق: جانب الفم، والمرء يلوي  ش�دق. الشِّ
ِش�دَقْيِه وه�و يتكلم ك�ي ُيْخ�ِرَج كل حرف 
م�ن مخرجه، فإذا زاد ذلك ُنعت الش�خص 
ُق بمفاخر  ق. / وقيل فالن يتَش�دَّ بأنه ُمَتَش�دِّ

عائلته. 

ُش�ِدَه الش�خص: ُدِه�َش. وقفُت َمْش�ُدوهًا: 
ساكنًا مْستغربًا.      

َش�ذَّ يِش�ذُّ ُش�ُذوذًا: خ�رج ع�ن المأل�وف. 
�ُذوذ الجنس�ي: الخ�روج ع�ن المألوف  الشُّ
بطريق�ة صارخة. فلكل إنس�ان في الجن�س 
بع�ض خصوصي�ة فيم�ا يح�ب ويك�ره وما 
يثيره وما ال يثيره، على أن الخروج الصارخ 
ع�ن المألوف هو وحده ما نس�ميه ش�ذوذًا. 
والكلمة تهجينية. ويقال ِمْثلِيِّين لمن يميلون 

للجنس المثيل.

َذا: الرائحة الطيبة.  شذا. الشَّ

ًا  ش�ّر. )تزوجْت المرأة مرة أخرى فكان َشرَّ
�َرُر: ما  من زواجها األول( أي أس�وأ. / الشَّ
يلم�ع م�ن برق أو ش�ظايا نار صغي�رة. وهو 

َراُر. أيضًا الشَّ

ْرياُن:  َش�را. اسَتْش�رى الفساد: انتش�ر. / الشِّ
وع�اء دموي يحم�ل الدم النق�ي من القلب 
إل�ى الجس�م، ويقابل�ه الوريد، ال�ذي يعود 
الرئتي�ن  إل�ى  ليضخ�ه  القل�ب  إل�ى  بال�دم 
لتنقيت�ه. / َش�ْرَوى: ِمْثل، وف�الن »ال يملك 
ش�روى نقير« أي مثل نقي�ر – والنقير النقرة 
الت�ي بظه�ر نواة التمر –، أي أنه فقير ُمْعِدم. 
�َراُة: فرقة من الخوارج، اشتروا بالدنيا  / الشُّ

اآلخرة. 

َشِرَب َيْشَرُب ُشْربًا: بلع الماء. / أكل الدهر 
عليه وش�رب: أي صار مس�تهلكًا ممجوجًا 
مس�تهَلك.  َرْوَس�ٌم  نفس�ه  والتعبي�ر  عتيق�ًا، 
/ )ل�ون التفاح�ة أصف�ُر ُمْش�َرٌب بُحم�رة(. 
نعوم�ة  من�ذ  البي�ت  آل  ح�بَّ  / )ُأْش�ِرْبُت 
أظف�اري(. / اْش�َرَأبَّت األعن�اق: ارتفع�ت. 
الرج�ل،  َش�فة  ف�وق  الش�عر  / الش�اربان: 
وُأس�ميا كذل�ك ألنهما يش�ربان اللبن معه. 
ى الَعنَْفَقة.  والشعر تحت الشفة السفلى يسمَّ
�ْرُب: الش�اربون في مجلس�هم، كلمة  / الشَّ
�ْرَبُة: ما يش�ربه المرء في المرة  عتيقة. / الشُّ
�ْرَبُة: دواء ُيش�رب لتس�هيل  الواح�دة. / الشَّ

المعدة. 

َشْرٌج: فتحة نهاية األمعاء. 

َر. / وَشرَح صدري  َش�َرَح َيْشَرُح َشْرحًا: َفسَّ
ريحة:  فانَش�َرْحُت: أسعدني فسِعدُت. / الشَّ
فئ�ة اجتماعي�ة، أو ُرَقاَق�ة تحم�ل معلومات 
وتك�وُن ف�ي المحم�ول وجمعه�ا َش�َرائُح؛ 
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وقي�ل رقائق لِ�ما يكون رقيق�ًا جدًا ويدخل 
في صناعة الحواسيب، )رقائق السيليكون(. 

َش�َرَخ َيْشُرُخ َشْرخًا: ش�قَّ عظمًا أو زجاجًا. 
لِه. وهو في َشْرِخ الشباب: في َأوَّ

َش�َرَد َيْش�ُرُد ُش�ُرودًا: البعير يش�رد، والذهن 
أيضًا. / َشَواِرد اللغة: غرائبها. 

ِش�ْرِذَمٌة: أنف�ار خارج�ون ع�ن المجم�وع، 
والكلمة تهجينية.

ش�رس. ليس كل م�ا يعرف يق�ال، ومما ال 
يقوله المحررون أن المذيع يجب أن يتحلَّى 
بق�در معين من الشراس�ة، وبقدر مماثل من 
النَّزاه�ة. فأما الشراس�ة فهي تل�زم لمواجهة 
بعض الضيوف الذين يريدون اتخاذ وس�يلة 
اإلع�الم منبرًا له�م، وال يقدمون معلومات 
�ا النَّزاه�ة فه�ي لمنح كل  ب�ل أكاذي�ب، وأمَّ

وجهة نظر نصيبها. 

ش�رط. نقول ش�روط الهدنة، وبن�ود اتفاقية 
التعاون. / ُش�ْرطِيٌّ وُش�رطِيٌَّة وُش�ْرَطة: وال 
نقول رجل ش�رطة )حضر خمس�ة شرطِيِّيَن 
�رطة(.  إلى المكان(، أو ).. خمَس�ٌة من الشُّ
أو  الجم�ع  معامل�ة  الش�رطة  نعام�ل  وق�د 
المؤنث بحسب ما نضمر: )جاءت الشرطة، 
ومألوا المكان(، قلنا »جاءت« وتفكيرنا في 
الش�رطة كجهاز، ثم قلنا »م�ألوا« وتفكيرنا 
/ ال�ِمْش�َرُط  األش�خاص.  إل�ى  منص�رف 
وال�َمَش�ارط: س�كين خاص بب�ري األقالم 

اح فهو ِمْبَضع.  وقص الورق. فإن كان للجرَّ
/ أدوات الش�رط: )إْن، َم�ْن، مهم�ا، أينم�ا، 
فع�اًل  مت�ى(، وق�د تج�زم  كيفم�ا، حيثم�ا، 
أو فعلْي�ن مضارعي�ن بعده�ا. وإن ل�م تأت 
بعده�ا أفع�ال مضارعة لم يظه�ر لها عمل. 
واألس�اليب المعاصرة تكره إيراد المضارع 
بع�د أدوات الش�رط. فيم�ا يل�ي أمثلة، وإن 
ل�م تك�ن مم�ا يس�تعمله الصحفي�ون كثيرًا: 
�ْق ف�ي األم�ر تَر المس�ألة بس�يطة(،  )إْن تدقِّ
)َم�ْن يع�رْف حقيقَته ينفْر من�ه(، )مهما يُكْن 
فالمس�ألُة هيِّن�ٌة(، )حيثم�ا يلع�ْب ليفرب�ول 

يلحْق به جمهوره المتحمس(.

، للدين فحسب؛  َش�َرَع َيْش�َرُع َش�ْرعًا: س�نَّ
َع القوانين أي  وللقوانين الوضعية نقول َش�رَّ
وضعها. / ال�َمْشُروُع: المسموح به بحسب 
الش�ريعة الدينية أو المدنية. / ال�َمْشُروعيَّة: 
كون الشيء مشروعًا أي مباحًا، )ثمة شكوك 
في مشروعية قرار تحويل األراضي الزراعية 
�ْرَعنَة: إضفاء صفة  إل�ى أراض للبن�اء(. الشَّ
الش�رعية على أم�ر، وغالبًا بطريق�ة ملتوية، 
)يري�د َش�ْرعنة حكم�ه بانتخابات م�زورة(. 
/ المجل�س التَّْش�ريعي: اس�م للبرلم�ان في 
ع المعتَمد  بعض البلدان. / الشاِرع: ال�ُمَشرِّ
في أمور الدين فقيهًا ذا س�لطان أو س�لطانًا 
القواني�ن  يض�ع  م�ن  ُع:  وال�ُمَش�رِّ فق�ه.  ذا 
ريَعة: القوانين المستندة إلى  المدنية. / والشَّ
�ْرع. / الطبيب الش�رعي،  الدين. ومثلها الشَّ
]انظر ف�ي طب[ / َمْش�ُروع القانون: اقتراح 
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مقدم لهيئة تش�ريعية لدرس�ه فإقراره. ويظل 
الصحف�ي يصف�ه بأن�ه مش�روع قان�ون إل�ى 
أن ُيَقّر. / َش�َرَع َيْش�َرُع ُش�روعًا: بدأ. ومنها 
ال�َمْشروُع فهو ما َتُهمُّ بالبدء به، أو قد بدْأته، 
�ه، )َمْش�روع علم�ي أو تج�اري  ُتتِمَّ �ا  ول�مَّ
�ع، )كان  أو هندس�ي(. وقد ُتس�تعمل بتوسُّ
ماندي�ال صاحب مش�روع، ومش�روعه كان 
إزال�ة العنصرية بالتدري�ج والتصالح، وكان 
عب�د الناص�ر صاح�ب مش�روع ومش�روعه 
الصناعي�ة،  والنهض�ة  الزراع�ي  اإلص�الح 
ووي�ل لبل�د يحكم�ه ش�خص مش�روعه أن 
�راُع: ِقْلع  يبقى في الحكم فحس�ب(. / الشِّ

السفية الشراعية.

شرف. االستِْشراف: محاولة قراءة المستقبل 
المراس�م،  / التش�ريفات:  تحليلي�ة.  ق�راءة 
البرندة.  البلك�ون،  �ْرَفة:  / الشُّ البروتوكول. 
/ َأْش�َرَف على الش�يء: أطل عليه من أعلى 
فالمنزل ُمْش�ِرٌف على الساحل، والمهندس 
مش�رف عل�ى المش�روع، والرجل مش�رف 
على اإلفالس أي يطل عليه من فوق ويكاد 
يس�قط في�ه. / الق�دس الش�ريف والنج�ف 
األش�رف والكعبة المشرفة: صفة التشريف 
ياء،  يذكره�ا الن�اس في زم�ن الخ�وف والرِّ
يخاف�ون م�ن أن يوصم�وا بقل�ة التقوى، أو 
يذكرونه�ا ري�اًء، والم�رء يخاط�ب رب�ه بال 

ألقاب ويقول: يا ألله. 

َش�ِرَق َيْشَرُق َشَرقًا: َغصَّ بلقمة أو بالماء أو 
بريقه. / ال�ُمْسَتْشِرق: شخص غربي يدرس 

ت�راث الش�رق. وم�ع تزاي�د من يدرس�وننا 
م�ن أهل الصين واليابان س�تصبح التس�مية 
مس�تحيلة، وق�د يزي�د اإلقب�ال عل�ى كلم�ة 
ُمْس�َتْعِرب إن كان العرب موضوع الدراسة. 
/ الشرق األقصى واألدنى واألوسط. ]انظر 
الفوارق في دنا[ / المس�ألة الش�رقية: تناحر 
األوروبيي�ن على أمالك الدولة العثمانية في 
القرن التاس�ع عش�ر. / ال�َمْش�ِرقان: الشرق 
والغ�رب. وه�ذا التغليب في المثنى ش�ائع 
ف�ي العربي�ة: نق�ول األبوي�ن ل�ألب واألم، 
والُعَمَري�ن ألب�ي بك�ر وعم�ر، والجديدين 
ين للج�وع والعري،  للنه�ار والليل، واألََمرَّ
وقلن�ا  والحس�ين،  للحس�ن  والحس�نين 
/ اإِلْش�َراق  والف�رزدق.  لجري�ر  الجريري�ن 
ركيزة من ركائَز أربع للمضمون في اإلعالم 
ة والس�رعة واإلحاطة.  قَّ الدِّ ُمها  ُتتمِّ الخبري 
]انظرها في دّق وس�رع وحاط[ واإلش�راق 
ابة تؤدِّي إلى فهم  عرض الخبر بص�ورة جذَّ
حس�ن وس�ريع؛ ويعد من ركائ�ز المضمون 
ب�اب  اإلش�راق  ألن  وح�ده  الش�كل  ال 
الفه�م. م�ن عناصر اإلش�راق ف�ي اإلعالم 
الصياغ�ة الواضح�ة: وِمالكه�ا  اإلخب�اري: 
العربي�ة المتينة واالبتعاد عن التقعر والقصد 
ف�ي اس�تعمال المجاز، والتمرس بأس�اليَب 
توِص�ُل المعلومة بأوض�ح الطرق وأقصرها 
م�ع نبذ الحش�و والثرثرة، وم�ع التفطن إلى 
مواط�ن اللُّبس؛ ثم الص�ورة المعبرة القوية: 
أن  يمك�ن  التلف�زة  ف�ي  الص�ور  فمونت�اج 
يحي�ل التقرير إل�ى ركام أو إلى بناء جميل، 
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واختي�ار الص�ورة المناس�بة ف�ي الصحيف�ة 
واإلنترنت ونش�رها في المس�احة المناس�بة 
وم�ع التعكيب ]انظر في عكب[ المناس�ب 
له كبير األثر؛ ثم التسلسل الزمني الذي يلبي 
حاجات ثالث: الحاج�ة إلى معرفة النتيجة 
قبل الس�بب. والحاجة إلى سياقة األحداث 
بتسلس�ل قصص�ي وه�ي عك�س ما س�بق، 
والحاج�ة إل�ى معرفة معلوم�ات وخلفيات 
متناث�رة يدخله�ا الصحفي ضم�ن الخبر أو 
التقري�ر ببراعة بحيث ال تكون ناتئة. وقدرة 
الصحف�ي على التِقاف هذه الكرات الثالث 
توصله إلى اإلشراق في التسلسل الزمني.     

. وجمعها  �َرُك، بفتح الراء: الَفخُّ ش�رك. الشَّ
�ْرُك: تعديد اآللهة. / ال نقول  َأْش�َراٌك. والشِّ
»اش�تركا معًا في تجارة«، وال»تشاركا معًا«. 
فكلمة »معًا« حشو، ألن الفعل نفسه يحمل 
ِرَكُة، براء مكسورة: المؤسسة  معناها. / الشَّ
الربحي�ة حتى لو آلت ملكيتها إلى ش�خص 

واحد. 

َش�َرَم َيْش�ِرُم َش�ْرمًا: شق الش�يء من طرفه. 
األَْشَرم: المشروم الشفة أو األنف. 

شزر: نظر إليه شَزرًا وَشْزرًا، أي بطرف عينه 
عالمة االزدراء أو الغضب. 

ش�ّص. الِشصُّ والجمع ُش�ُصوص: صنارة 
صيد السمك.

َش�طَّ َيُش�طُّ َش�َططًا: تجاوز الحد. وتشبهها 

�َطُط: االبتع�اد كثي�رًا عم�ا هو  . والشَّ اْش�َتطَّ
مقبول. / َش�طُّ العرب: دجل�ة والفرات معًا 

بعد التقائهما. 

وقي�ل  وُش�طآٌن،  وش�واطُئ  ش�اطٌِئ  ش�طأ. 
، والجمع ُش�طوط: س�احل  للش�اطئ ش�طٌّ
تق�ع  الت�ي  ال�ُمَتش�اطِئة:  / ال�دول  البح�ر. 
ش�واطئها عل�ى البحر نفس�ه، ك�دول البحر 

األبيض المتوسط.

َشَطَب َيْشُطُب َشْطبًا: طمس، وحذف.   

َشَطَح َيْشَطُح َش�ْطحًا: استرسل في الشيء. 
وفيَّ�ة: أي ابتعاد  وم�ن ذل�ك ش�َطَحاُت الصُّ
أه�ل التص�وف بالفك�ر والعب�ادة عم�ا ه�و 

مألوف في الدين. 

َش�َطَر يْش�ُطُر َش�ْطرًا: قس�م الش�يء نصفين 
�ْطر ه�و النص�ف. وش�ْطُر  متس�اويين. والشَّ
بيت الش�عر نصُفه. َش�اَطَره ماَله: أي أعطاه 
نصف�ه. )ف�ي القص�ص القديم�ة ي�رد كثيرًا 
أن فالن�ًا ش�اَطَر فالن�ًا مال�ه. ه�ي قص�ص 
�ا  فحس�ب. ال الزم�ن تغيَّ�ر وال الن�اس(. أمَّ
الُمَش�اَطرة الوجداني�ة فش�يء آخر، وهي أن 
تتعاط�ف مع ش�خص ف�ي مصيب�ة ألمت به 
�طِيَرة:  ه. / الشَّ فكأنك تحمل عنه نصف همِّ
�ْطَرْنج: لعبة على رقعة  الس�اندويتش. / الشِّ
مقس�مة إل�ى أرب�ع وس�تين خان�ة. ِحَج�ارة 
�ْطرنج: الَبْيَذق، أو الجندي: يتقدم حتى  الشِّ
ْس�ت،  ُيقت�ل، ونادرًا ما يعيش حتى نهاية الدَّ
وق�د يصبح وزي�رًا أي يتف�رزن – الحصان: 
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 – العك�س  أو  فخط�وة  خطوت�ان  وحركت�ه 
: وهو  خُّ الفي�ل: وحركت�ه ُقْطرية مائل�ة – الرُّ
القلع�ة أو الطَّابية، وحركته أفقية أو عمودية 
الِف�ْرَزان: وحركت�ه أفقي�ة أو  الوزي�ر، أو   –
المل�ك:  أو  الش�اه،   – قطري�ة  أو  عمودي�ة 

وحركته ثقيلة ولها شروط.   

�ْيَطاُن: رم�ز الش�ر. وقد يس�مي  ش�طن. الشَّ
به بعضه�م معبودًا قديمًا، فهذا ش�يء آخر. 
/ ش�يطان الش�اعر: ُمْلِهم�ه، وزعم�وا ل�كل 

شاعر شيطانًا يأتيه في لحظات اإلبداع. 

�ظِيَّة والجم�ع ش�ظايا: قطعة من  ش�ظا. الشَّ
قط�ع متطايرة من القنبلة أو من زجاج، وقد 

تصيب الجسم.

ْوُء. األش�عة الس�ينية:  : تفرق الضَّ ش�عَّ َيِش�عُّ
دقائ�ق ش�عاعية تخت�رق اللح�م وتصط�دم 
بالعظام فتصورها، س�ماها مكتش�فها فِْلِهْلم 
1895، بأش�عة إكس حيث إكس  روْنْتِج�ن، 
رم�ز المجهول وهو الس�ين بالعربية، وأصر 
قوم�ه األلم�ان عل�ى تس�ميتها باس�مه وم�ا 
�عاُع: خي�ط من ن�ور، والجمع  زال�وا. / الشُّ
�عاُع: ال�دم منبثق�ًا م�ن ُج�رح،  ٌة. والشَّ أِش�عَّ

كلمة عتيقة. 

�ْعَواء: أي المتش�عبة التي  ش�عا. الحملة الشَّ
ة.  تنطلق في اتجاهات شتى كاألشعَّ

جبلي�ن.  بي�ن  فرج�ة  �عُب:  الشِّ ش�عب. 
�ْعَبة: ف�رُع ش�جرة، أو فرع من مؤسس�ة  الشُّ

كبي�رة متخص�ص ف�ي ش�يء معي�ن )وزارة 
�َعبِيَّة:  الدفاع–ش�عبة التجني�د(. / النَّْزلة الشُّ
�َعب  الته�اب ُش�ْعَبَتِي القصب�ة الهوائية والشُّ
: المنتسب إلى  �ْعبِيُّ المتش�عبة منهما. / الشَّ
ال�ذي يس�كنه  الش�عبي:  الش�عب. والح�يُّ 
�ُطو الدخل ومن دوَنه�م بقليل. وكذا  متوسِّ
�عبي فهو اللصيق بتراث الشعب.  الغناء الشَّ
ُزورًا،  بالش�عب  المتش�بِّه   : �ْعَبِويُّ / الشَّ
ة  ُد ل�واِزَم س�وقية يري�د إقن�اع العامَّ والم�ردِّ
بأن�ه منه�م. وتطل�ق هذه الصف�ة على زعيم 
سياس�ي، وعلى مذيع. وق�د دخلت العربية 
دة« لتصنع  هذه الالحقة »الواو والياء المشدَّ
ة والمنسوب  فرقًا بين المنس�وب نس�بة عاديَّ
الث�وريُّ   : فالَث�ْوَرِويُّ �ًا،  ذمَّ تحم�ل  نس�بة 
: الداعي إلى االتحاد  الزائف، واالتح�اَدِويُّ
زيف�ًا. وكان�ت الالحقة التركي�ة »جي« تقوم 
به�ذه الوظيفة، وال تزال، قال�وا »األمنجي« 
للصحف�ي ال�ذي ُيراع�ي األجه�زة األمنيَّ�ة 
« لمن  ْوَلِجيُّ ويتس�تر على تجاوزاتها، و»الدَّ
يع�ادي الث�ورة بحجة أن الدول�ة هي عنوان 
االس�تقرار ويج�ب ع�دم إزع�اج أجهزتها. 
النس�بة  ي�اء  وكان أجدادن�ا يدخل�ون عل�ى 
الفارس�ية كان�وا  م�ا يدخل�ون، فللكلم�ات 
يدخل�ون ح�رف الزاي، فابن م�رٍو مروزي، 
واب�ن ال�ري رازي. وأدخل�وا النون فنس�بوا 
إل�ى ال�روح وقال�وا روحانّي، وإل�ى النفس 
وقال�وا نفس�انّي. وحذف�وا بع�ض الحروف 
فقالوا البن عبد شمس عبشمّي، والبن عبد 
القي�س عبقس�ّي، والب�ن عب�د الل�ه عبدلّي. 
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بعضه�م يجي�ز للقدماء أن يفعل�وا باللغة ما 
أن  المعاصري�ن  عل�ى  ويوج�ب  يش�اءون، 

يلتزموا بما ورثوا.     

شعث. الش�عر األَْشَعث: المتفرق على غير 
ترتيب. 

الن�اس  إيه�ام  �ْعَبذة:  والشَّ �ْعَوَذة  الشَّ ش�عذ. 
باجتراح الخوارق احتياالً.  

شاعٌر وُشَعراُء،   . َيْشُعُر ُش�ُعوَرًا: أَحسَّ َشَعَر 
وعل�ى القي�اس الس�طحي فَجْم�ُع الش�اعر 
عل�ى  اإلس�مية  غلب�ة  ولك�ن  »ش�اعرون« 
الوصفي�ة جعلته�م يجمعونها على ش�عراء 
]انظ�ر البؤس�اء في ب�أس[ وجمع الش�اعرة 
ش�اعرات، وقلَّ استعمال َش�َواِعر. / الشعر 
�ِعيرة والش�عائر:  المنث�ور: الخواط�ر. / الشَّ
غي�ر  ولألدي�ان  والعب�ادات.  المناس�ك، 
وال�َمَش�اِعُر:  الطق�وس.  يقول�ون  اإلس�الم 
أماك�ن القي�ام بالش�عائر، والمف�رد َمْش�َعٌر. 
�ْعر ف�ي اإلع�الم: إذا تص�دى المذي�ع  / الشِّ
لقراءة ش�عر موزون، أكان ش�عرًا عموديًا أم 
ش�عر تفعيل�ة، فال بد ل�ه من إحس�اس عاٍل 
بالوزن، وربما أيضًا معرفة طيبة بالعروض. 
في الشعر مدٌّ زائٌد إلقامة الوزن كما في قول 
حس�ان: )وإالَّ فاصب�روا لِج�الد ي�وٍم.. ُيعزُّ 
اللُه فيِه من يش�اء( فإن »فيه« يجب أن تنطق 
»فيه�ي« وإال اختل الوزن. ويوجب الش�عر 
م�ا ال يوجب النح�و: يقول الش�اعر: )وَفى 
ل�َي فيك الدم�ُع إذ خانني الصب�ُر(، والنحو 

يجيز لك في »لي« فتح الياء وإسكانها، غير 
أن ال�وزن يوجب عليك فتحها. و»أنتم« في 
الش�عر قد تكون »أنتْم« وقد تكون »أنتمو«. 

وأمثال هذا كثير. 

َشَعَف َيْشَعُف َشْعفًا: قالوا )َشَعَفها حبًا( أي 
أحرق قلبها بحبه. / وِشَعاُف الجبال قممها.     

أوقده�ا.  أي  الن�ار  َأْش�َعَل  نق�ول  َش�َعل. 
�ْعَلة األُوُلمبي�ة: ِمْش�َعٌل يحملون�ه م�ن  والشُّ
اليون�ان ويركض�ون به إلى البل�د الذي تقام 
فيه األلعاب األولمبية، وهذه بدعة لم يسمع 
بها اإلغريق. كانت بدايتها في ألعاب برلين 

1936 تحت حكم هتلر، واستمرت. 

َغب  َش�َغَب َيْش�َغُب َش�ْغَبًا. نقول أعمال الشَّ
ْغُب. / قديمًا قالوا:  بغين مفتوحة، وجاز الشَّ

َشغَب القوم على واليهم. 

َش�َغَر َيْش�َغُر ُش�ُغورًا: خال. عندنا شاِغٌر في 
َغاُر  دائرة الحاسوب، والجمع َشَواِغُر. / الشِّ
وتت�زوج  أخت�ك  أت�زوج  أن  وال�ُمَش�اغرة 
أخت�ي، ونتخفف من المه�ر، الذي هو حق 

لهما، ونهى عنه اإلسالم. 

َشَغَف َيْشَغُف َشَغفًا، ﴿َشَغَفها ُحبًَّا﴾ أصاب 
ِش�َغاَف قلبه�ا أي غالف�ه. وفالن َمْش�غوٌف 
بفيزي�اء الدقائ�ق، أي محب لها بعمق، فهذا 

َغف.  هو الشَّ

َش�َغَل َيْش�َغُل ُش�ْغاًل: احت�لَّ مكان�ًا. ش�غل 
نفس�ه باألمر: انصرف إليه. وَش�َغل منصبًا: 
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�ْغل:  / الشُّ الخادم�ة.  الة:  �غَّ / الشَّ احتل�ه. 
ْغل في تونس  ة. ووزارة الشُّ العمل، وال�ُمِهمَّ
�ْغل في  وزارة العم�ل في دول أخرى. / الشُّ
الفيزياء: القوة المبذولة لتحريك جسم ضد 

الجاذبية، ووحدة قياس الشغل الُجول.   

ش�فَّ َيِشفُّ ُش�ُفوفًا: أظهر ما خلفه. الثوب 
�ُفوف:  اف. / الشُّ �فَّ الشَّ اف، وال�ورق  �فَّ الشَّ
الثياب الفاخرة، )وُلْبُس َعَباَءٍة، وَتَقرَّ عيني.. 
�ُفوِف(. / )َكِلمته  َأَح�بُّ إَِل�يَّ ِمن ُلْب�ِس الشُّ
هذه َتِش�فُّ عن حقد دفين(. / )نْش�َتفُّ من 
تصريحه عدم الرضا عن االتفاق(، ونْشَتفُّ 
الماء اش�تفافًا: نش�ربه كله بالشفتين ال نبقي 
�َفافِيَُّة: التص�رف على نحو  منه ش�يئًا. / الشَّ
منفتح يحول دون التالعب، )ال يقَوى على 
الشفافية في شركة أو مؤسسة إالَّ مدير قوي 
ونزيه، وال يقوى على الشفافية في دولة إالَّ 

حاكم قوي ونزيه(. 

ش�فا. َش�َفى َيْش�ِفي ِش�َفاًء: أْبَرَأ من مرض. 
واس�تراح.  انتق�م  ص�دره:  غلي�ل  / َش�َفى 
ه: ف�رح لمصيب�ة حل�ت به.  ى بع�ُدوِّ / تش�فَّ
/ َش�َفاني الل�ه فُش�ِفيُت. / استش�َفى: طلب 
وقال�وا  �ٌر،  مذكَّ وال�ُمْسَتْش�َفى  الش�فاء، 
»ال�َمْشَفى« أي المكان الذي يتم فيه الشفاء، 
لك�ْن يت�م فيه أيض�ًا الم�وت، فالمستش�َفى 
�َفُة مثناها َشَفتاِن وجمعها ِشفاٌه،  أدّق. / الشَّ
ًا وَش�َفِهيًَّا بمعنًى.  واالمتح�ان يك�ون َش�َفِويَّ
�َفِة في لبنان: ماء الش�رب. / بِنُْت  / ماء الشَّ
�َفة: الكلمة. / اإِلْش�َفى: ال�ِمْخ�َرُز، من  الشَّ

أدوات اإلسكاف. 

شفر. َش�ْفَرٌة وَشَفَراٌت: الحد القاطع، شْفرة 
الحالقة وش�ْفرة الس�يف أيضًا. / ال�ِمْشَفُر: 
َش�ِفير  عل�ى  ف�الن  / نق�ول  البعي�ر.  ش�فة 
اإلفالس، أي على َحاَفتِه؛ وعلى شفا ُحفرة 
�يْفَرة: التَّْرميز،  م�ن النار. ]انظر ش�فا[ / الشِّ
وا ترميز اإلنجليز  )ربم�ا كان األلمان ق�د فكُّ
ال  ولكنن�ا  الثاني�ة،  العالمي�ة  الح�رب  ف�ي 
نس�مع إال عن فك اإلنجليز ترميز األلمان، 

فالمنتصر هو من يكتب التاريخ(. 

 . َشَفَط َيْشُفُط َشْفَطًا: امتصَّ

َط. / وشَفَع َشْفعًا:  َش�َفَع َيْشَفُع َشَفاَعًة: توسَّ
، )هذه خمس�مئة، فاشفعها بمئة أخرى  ضمَّ
ْوج. بينما الَوْتُر:  �ْفُع: ال�زَّ والَبْدَل�ة لك(. الشَّ
�ْفَعُة:  / الشُّ والَوْت�ر﴾.  �ْفِع  ﴿والشَّ الف�ْرد، 
حق الجار في ش�راء بي�ت جاره المعروض 
�َفاَعُة  للبيع إن دفع الثمن المطلوب. / والشَّ
ف�ي الدي�ن: أن يش�فع عمٌل لرج�ل فيمحو 
�فاَعة عن�د بعضه�م أن َتغَتِف�ر  س�يئاته. والشَّ
بعُض المحاس�ن بعَض المس�اوئ، )يش�فع 

وجُهها الجميل لقوامها المترهل(. 

�َفُق: ُحْمرٌة في األُُفق مع غروب  ش�فق. الشَّ
واختلط�ت  األف�ق  اْس�َودَّ  ف�إذا  الش�مس، 
األرض بالسماء فهذا وقت الِعشاء. / َأْشَفَق 
علي�ه إِْش�فاقًا: خاف علي�ه الَخَط�َر، أو رثى 

لحاله، فهو ُمْشِفٌق عليه. 
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ًة: )َش�قَّ األم�ر عليك( أي  َش�قَّ َيُش�قُّ َمَش�قَّ
أي  تفارقن�ا(  أن  علين�ا  و)َيُش�قُّ  صُع�َب، 
ٌة، وال أريد أن  يصُعُب. )في نقل الكفالة َمَشقَّ
ًا: َحزَّ وحفر،  َأُش�قَّ عليك(. / َشقَّ َيُش�قُّ َشقَّ
: الصْدُع في الحائط  �قُّ )َش�َقْقنا قناة(. / الشَّ
ُش�قوق.  والجم�ع  العج�وز،  عِق�ِب  وف�ي 
/ )نظرت من َشقِّ الباب( أي من فتحته وهو 
موارب. / يُش�قُّ فالٌن الثوب: يمزقه. ويُشقُّ 
: الجانب،  �قُّ الب�اب: يفتح�ه مواَرب�ًا. / الشِّ
�قِّ األيمن(، وِش�قُّ األنفس:  )األل�م في الشِّ
تعبه�ا، ﴿إلى بلٍد لم تكونوا بالِِغيه إال بِش�قِّ 
ُة، بفتح الش�ين، والجمع  �قَّ األنُفس﴾. / الشَّ
ة: السفر  قَّ ُش�َقٌق: المس�كن ضمن بناية. الشُّ
ة﴾.  �قَّ البعي�د، ﴿ولك�ْن بُع�َدت عليه�ُم الشُّ
والش�قيقة:  األبوي�ن.  م�ن  األخ  / الش�قيق: 
داع  األخ�ت م�ن األبوي�ن، وهي أيض�ًا الصُّ
النصفي. / االْشتِقاق: توليد كلمة من كلمة. 

ش�قا. َش�ِقَي َيْش�َقى َش�َقاًء: تع�ب وعان�ى. 
: اللعوب المخرب، والرجل  ِقيُّ / الولد الشَّ
: صاح�ب الس�وابق الذي ج�ر عليه  �ِقيُّ الشَّ
أش�قياُء.  والجم�ع  العقوب�ة.  س�وء  ذل�ك 
�ِقيُّ أيض�ًا: المعذب في حياته،  والرجل الشَّ

وعكسها السعيد. 

�اُقوُل: ثِْقل يربط بخي�ط وُيدلَّى،  ش�قل. الشَّ
يع�ِرف به البنَّ�اُء اس�تقامة الج�دار عموديًا. 
اُقولي: العمودي.  وفي الهندسة: الخط الشَّ

ًا: ارتاب. وش�كَّ الشيَء:  َش�كَّ َيُش�كُّ َش�كَّ

خرَقه، برمح أو بدبُّوس. 

ح بم�ا يزعجه،  َش�َكا يْش�ُكو َش�ْكوًى: ص�رَّ
ع�ادًة..  لِِمْثِل�َي  �ْكَوى  الشَّ وم�ا  )ش�َكْوُت 
ولك�ْن َتفيُض النَّْفُس عند اْمتاِلِئها(. / ش�كا 
َكاُة.  واشَتَكى: َمِرَض، قديمة، والمرُض الشَّ
/ ال�ِمْشَكاُة: تجويف في الجدار للمصباح.

َش�َكَر َيْشُكُر ُش�ْكرًا: َحِمَد. / ُشْكرًا: مفعول 
مطل�ق وقبله�ا فع�ل مح�ذوف من جنس�ها 

فالتقدير »َأْشُكُرَك ُشْكرًا«.

له  ش�كَّ أو  َش�ْكاًل،  يْش�ُكُله  المق�اَل  َش�َكَل 
�ْكَلُة:  والشَّ بالح�ركات.  ضبط�ه  تش�كياًل: 
�َكالُت  الحرك�ة نضعه�ا على الحرف، والشَّ
أن  يص�حُّ  ال  ال�ذي  »الس�كون«  تتضم�ن 
َيه حركة. / َأْش�َكَل َعَليَّ األمر: التبس.  ُنَس�مِّ
/ اإلش�كاليَّة: القضي�ة ذات األوج�ه، فه�ي 
ه�ي  وحده�ا  وال�ُمْش�كِلُة  ُمْش�ِكلة.  قضي�ة 
/ ال�ُمَش�اَكَلة،  س�اعة.  كل  نواجه�ه  م�ا 
وال�ُمَش�اَكَهة، والمش�اَبَهة: كلم�ات متقاربة 

لفظًا ومعنًى.  

كيمة،  َشَكَم َيْشُكُم َشْكمًا الفرس: وضع الشَّ
تلك الحدي�دة، في فمه. / هذا الرجل قويُّ 

كِيمة: صعب المراس ال يلين لظالم.  الشَّ

َش�لَّ َيَش�لُّ َش�َلاًل: أصاب�ه الش�لل أي ع�دم 
الحركة )َش�لَّت ي�ُده( أي ُأصيبت بالش�لل. 
وقال�وا ُش�لَّْت ي�ُده عل�ى البن�اء للمجهول. 

ُء.    العضو َأَشلُّ أي َمْشلوٌل، واليد شالَّ
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�ْلُو: العض�و المقط�وع، والجمع  ش�ال. الشِّ
أشهر: َأْشالٌء. 

َشَلَح َيْشَلُح ثيابه َشْلحًا: نزعها. 

م الرائحة.  ًا: تنسَّ ، بفتح الشين، َشمَّ َشمَّ َيَشمُّ
/ اإِلْش�َمام ف�ي النط�ق: إدخ�ال حركة على 
حركة كإشمام الكسرة الضمة في كلمة مثل 
بِيَع. / َش�مُّ النس�يم: عيد فرعوني ُيحتفل به 
في مصر في الربيع بحس�ب التقويم القبطي 
إذ يأت�ي بع�د الصوم الكبير ال�ذي يحرم فيه 
تن�اول البيض واللحم، فال عجب أن يكون 

الفسيخ من لوازم هذا العيد. 

َشِمَت َيْشَمُت َش�َماَتًة: أظهر الفرح بمصيبة 
َت الرج�ُل صاحب�ه: دع�ا ل�ه  الغي�ر. / َش�مَّ
بيرحم�ك الل�ه عندم�ا يْعط�س. فالعاط�س 
يحَمُد الله، ويقال له يرحمك الله وجوابها: 

يغفُر الله لي ولكم.  

َشَمَخ َيْشَمُخ ُشُموخًا: ارتفع، والمرء يشَمُخ 
 .ً بأنفه، فهو شاِمٌخ عزيز ال يخفض رأسه ُذالَّ

اِمخ: المرتفع. والجبل الشَّ

أي  س�اقها،  ع�ن  الح�رُب  َرِت  َش�مَّ ش�مر. 
ت، فكأنه�ا ترتدي عب�اءة؛ واليوم في  اش�تدَّ
زم�ن الس�راويل ال نش�مر ع�ن الس�يقان بل 

ُر عن سواعدنا كناية عن االجتهاد. نشمِّ

َشُموٌس:  َشَمَس َيْشُمُس ِشماسًا، فهو رجل 
ش�موس  والف�رس  لإلهان�ة،  راف�ض  ناف�ر 
ال�ِمَظلَّ�ة  مِس�يَُّة:  أي عِصيَّ�ة صعب�ة. / والشَّ

�ة في بالد  المحمول�ة بالي�د. قيل له�ا َمَطِريَّ
المطر، وفي هذا بعض تقعر.  

َش�ِمَط الش�عر: أي اختل�ط س�واده ببياضه، 
فالرج�ل َأْش�َمُط والم�رأة َش�مطاُء، ويكون 
ه�ذا عند بعضهم في نح�و األربعين، وعليه 
فالعجوز الشمطاء عبارة تفتقر إلى الدقة في 
زمننا؛ في الزمن القديم كانوا أقصر أعمارًا، 

فمن بلغت األربعين كانت عجوزًا. 

. نقول َشَمَل عدَة  َشَمَل َيْشَمُل ُشُموالً: ضمَّ
َماُل:  واْشَتَمل على عدة أشياء. / الشَّ أشياء، 
مال أيضًا ريُح الشمال.  ضد الجنوب. والشَّ
ُمولّي:  َمال الجهة اليسرى. / الحكم الشُّ الشِّ
عبارة منقول�ة، وهذا الحكم يضع المجتمع 
كل�ه تحت َش�ْمَلته أي عباءته، ويصادر دور 
المجتمع المدني ومنظماته ودور المؤسسة 
الدينية، فكل ش�يء يكون تابعًا للدولة، وقد 
يب�دأ الحكم الش�مولي على نِيَّ�ة اإلصالح، 

وهيهات إصالح بدون الحرية.

َشنَّ َيُشنُّ َشنًَّا. َشنَّ حربًا: بدأها. 

�نَُب في النس�اء جمال الفم  ش�نب. كان الشَّ
وصفاء األسنان، وهو اليوم شارب الرجل. 

َش�نََق َيْش�نُُق َش�نْقًا: َقَتل بحبل حول العنق. 
د،  والجهاز ِمْش�نََقٌة. وقيل لمن يشنق: الجالَّ

وإن لم يجِلد.

ْهَوُة: رغبة قوية في النفس، والجمع  شها. الشَّ
ِهيَُّة: اشتهاء الطعام خاصة.  َشَهواٌت. / والشَّ
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َش�ِهَد َيْش�َهُد َش�َهاَدًة: حضر )وُيْقَضى األَمُر 
وه�م  ُيس�تْأَذنون  وال  تْي�ٌم..  تغي�ُب  حي�ن 
�هادتين: أشهد  بالشَّ َد: نطق  ُش�هوُد(. / َتَشهَّ
أالَّ إٰل�ه إال الل�ه وأنَّ محم�دًا رس�ول الل�ه. 
/ اْسُتْش�ِهَد: ُقت�ل مجاه�دًا. ودرج اإلع�الم 
على تجنب هذا التعبير ألن كل جهة في كل 
صراع تعتبر نفس�ها على حق. وانفردت قناة 
الجزي�رة باس�تعمال التعبير ف�ي حال وجود 
احتالل مخالف للعرف الدولي، كاالحتالل 
اإلس�رائيلي لألراضي الفلسطينية والسورية 
واللبناني�ة، فإذا كان االحت�الل ُمجازًا دوليًا 
ومقبوالً من بعض من وقع عليهم االحتالل 
ْهُد:  لم تستعمل الجزيرة لفظ استشهد. / الشَّ
�هد  العس�ل وهو بعُد في َش�ْمِعِه، وقالوا الشُّ

أيضًا. 

َش�َهَر َيْشَهُر س�يَفه َشْهرًا، فهو ش�اِهٌر سيَفه: 
أبرزه من غمده. وش�َهَر الَعقد َش�ْهرًا أذاَعه، 

�ْهر  ومن هنا تس�مية دائرة توثيق العقود بالشَّ
الَعق�اري. / َأْش�َهَر: َأْب�َرَز. أش�هر إس�المه: 
أعلنه، وأش�هر زواجه، وإفالسه. / اإِلشهار 
التجاري. / اْش�َتَهَر  اإلعالن  المغ�ارب:  في 
األمر: انتش�ر، واْش�ُتِهَر الرجل: انتش�ر ذكره 
�ْهُر جمعها  ف�ي الناس فه�و مش�هور. / الشَّ
َأْش�ُهٌر إن كان�ت قليل�ة، وُش�ُهوٌر إن كان�ت 
س�معة  إل�ى  اإلس�اءة  / التَّْش�ِهير:  كثي�رة. 
ش�خص بنش�ر خبر كاذب عنه. ]انظر تحت 

قذف[ 

إل�ى  اله�واء  أدخ�ل  َش�هيقًا:  َيْش�َهُق  َش�َهَق 
فير. / البناء  رئتيه، فهذا الشهيق، وعكسه الزَّ

اِهُق: المرتفع.  الشَّ

الن�ار.  عل�ى  ع�رض  َش�يًَّا:  َيْش�ِوي  َش�َوى 
�َوى: األطراف، والمفرد َشَواٌة لليد أو  / الشَّ
�َوى: الجل�د، ﴿كالَّ إنها َلظًى  والشَّ جل.  الرِّ

وى﴾. اَعٌة للشَّ َنزَّ
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الصاد

ص. ح�رف صفي�ر يش�به الس�ين غي�ر أن�ه 
أفخ�م، ويصن�ع حج�رة هوائية أكب�ر داخل 
الفم. والصاد من أحرف اإلطباق التي تؤثر 
عل�ى ما جاوره�ا. وال يرق�ق المذيع الصاد 
باع�ًا للكن�ة  فيجعله�ا س�ينًا ال تظرف�ًا وال اتِّ
عامي�ة، ومما يمي�ز المذي�ع المحترف، وال 
س�يما ق�اريء األخب�ار، أنه يحق�ق حروفه. 
وقد يش�وب الصاد ش�يء من الزاي كما في 

عبارة: )مصداقًا لقوله(.   

ْئب�ان: َبْيض القمل يكون متعلِّقًا  صأب. الصِّ
بشعر الرأس، والمفرد ُصَؤاَبة.

صواب�ًا.  ه�ا  َعدَّ الجمل�ة:  َب  َص�وَّ ص�اب. 
ده. أصاَب ُيصيُب: نطق  ب السهم: سدَّ وصوَّ
بالص�واب، أو أْدَرَك الش�يء وحصل عليه، 
)َأصاب من التجارة ماالً جزياًل(. / صْوٌب: 
ناحية، )من كل َحَدٍب وَصْوب( أي من كل 
ال�دال. / ُمِصيَبة  م�كان، وح�َدب مفتوح�ة 
النبات  اُب:  ومصائب: نازلة ونوازل. / الصَّ
، )عشُت طوياًل وذقُت  ى أيضًا ال�ُمرُّ ال�ُمَسمَّ

اب والعسل(.  الصَّ

ص�ات. َص�ْوٌت جمعه�ا َأْص�واٌت، وتقول: 
)س�معت أصواتًا(، وأصوات ليس�ت جمع 
معُة، والشهرة.  يُت: السُّ مؤنث سالمًا. / الصِّ

تلف�زي  مصطل�ح  الطبيع�ي:  / الص�وت 
يعن�ي تلك األص�وات المصاحب�ة للصورة 
والت�ي ُتضفي عليها حيوي�ة. فحتى لو تكلم 
المراس�ل فوق الصورة فم�ن المرغوب فيه 
إبقاُء الصوت الطبيعي مع بعض التخفيض، 
ويدرك المرء أهمية الصوت الطبيعي عندما 
ي�رى، عل�ى محط�ة تلف�زة رس�مية، ص�ورًا 
مكتوم�ة الصوت فتب�دو مس�طَّحة، تنقصها 
التقاطًا  الطبيعي  الحيوية. والتقاط الص�وت 
جي�دًا أمر يحتاج إل�ى جهد، ذلك أن كل ما 
ابُت�ِدع م�ن ميكروفونات ال يوازي ش�طر ما 
تلتقط�ه األذن البش�رية، وال س�يما عن بعد. 
فال يُقِل المراس�ل في بث مباشر، »تسمعون 
بإذن�ه  يس�معها  فه�و  الهتاف�ات«،  أص�وات 
والكامي�را ترين�ا المظاه�رة البعيدة بعدس�ة 
التقريب، ولكن الميكروفونات ال تس�تطيع 
تقريب الصوت البعيد بكفاءة األذن البشرية.

َصْيَح�ٌة  ص�رخ.  ِصَياح�ًا:  َيِصي�ُح  ص�اَح 
﴿َيْحَس�بوَن  إن�ذار،  صرخ�ة  وَصْيح�اٌت: 
كلَّ َصْيَح�ٍة عليِه�م﴾ فه�م مذنب�ون فزعون 
إليه�م،  موجه�ٌة  صرخ�ة  كل  أنَّ  يحس�بون 
وقالوا في ه�ذا المعنى: يكاد المريب يقول 
خذون�ي. وتق�ول الن�اس: م�ن على رأس�ه 

بطحة يحسس عليها.
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ْمع: َأْصَغى.  صاخ. أصاَخ ُيِصيُخ السَّ

ُب  َصاَد َيِصيُد َصْيدًا: اقتنص. / التََّصيُّد: ترقُّ
ت ثم اس�تخدامها، وه�و التََّربُّص عند  الَّ الزَّ
المش�ارقة. / االْصطِي�اُد ف�ي الم�اء الَعكِ�ر: 
النف�ع  انته�از فرص�ة االضط�راب لتحقي�ق 
الذات�ي. والتعبير مترجم، وأصله أنهم كانوا 
يصي�دون ف�ي المي�اه المضطرب�ة، وقيل إنَّ 
ذل�ك يعط�ي نتيج�ة أفضل في صيد س�مك 
المكري�ل. / ال�ِمْصَي�َدُة: أداة صي�د الفأر أو 
يصيد للوح�ش والطير،  العصف�ور. / نقول 

ويصطاد للسمك، وَخَلطوا. 

ص�اَر َيِصي�ُر َصْي�ُروَرًة: أصب�ح. ال�َمصيُر: 
الم�آل، والجم�ع مصاي�ر. وقال�وا مصائر. 
/ وال�َمصي�ر: عند القدم�اء الِمَعى والجمع 
ُمْص�راٌن وجم�ع الجم�ع مصاري�ن. ]انظر 
مصر[ / حق تقرير المصير: حق كل شعب 
ف�ي تحدي�د طريقة عيش�ه وحكم�ه. تبلور 
المفه�وم بع�د الح�رب العالمي�ة األول�ى، 
حي�ن تفككت إمبراطوريت�ان كانتا تضمان 
ش�عوبًا عدي�دة. وكان للغ�رب مصلحة في 
تفكي�ك الدول�ة العثماني�ة واإلمبراطوري�ة 
النمس�اوية فداف�ع عن حق تقري�ر المصير، 
وهو حتى الي�وم ُيخرج هذا المصطلح من 
ْور: البوق،  الجراب كلما احتاج إليه. / الصُّ
وخصوص�ًا بوق�ًا ُينف�خ في�ه ي�وم القيام�ة. 
ة: المحاكمات التي  ْوريَّ / المحاكمات الصُّ
ه�ي ُص�ورة ال غي�ر، ويك�ون  الحك�م قد 
ص�در »قبل« المداولة من جهات سياس�ية 

�ْوِرّي: برلمان  ف�ي الغالب. / البرلمان الصُّ
يعق�ده الطلب�ة للتدرب على أس�س الحياة 
أي  ُص�ْوِريٌّ  إج�راٌء  / )ه�ذا  البرلماني�ة. 
ورة أقوى من النص: عبارة  َشْكلّي(. / الصُّ
فيه�ا قدر كبير من الصح�ة. فالصورة تغني 
عن كثير من الكالم، ويعلم أهل التلفزة أن 
الصورة القوية المعبرة تقتضي من التلفزيِّ 
بي�ن  ويق�وم  يش�رحها.  أن  ال  يصم�ت  أن 
الص�ورة والنص صراع في التقرير التلفزي 
أو في الوثائقي، ويعجز اإلذاعي عن إدراك 
وجوب الصمت وعدم ش�رح الصورة، فال 
بدَّ لمن ينتقل من اإلذاعة إلى التلفزة من أن 
َد نفس�ه على االقتضاب، وعلى مجاراة  يعوِّ
الص�ورة ال منافس�تها. ف�ي التلفزة بش�كل 
ع�ام تتب�ع الكلم�ة الص�ورة وتكملها دون 
أن تك�رر فحواها. وقد يفتق�د التلفزي إلى 
ص�ور قوية يصف بها حدث�ًا فعندئذ يمكن 
للنص أن يعوض بعض التعويض، وبعض 
المحطات ال تتناول الخبر الذي ليس�ت له 
ًا:  ُص�َور، وق�ال محرر تلف�زي، وغ�ال ُغلوَّ
»دكَّ زل�زال عني�ف مدين�ة وُقت�ل اآلالف، 
وليس عندي ص�ور، إذن فالزلزال لم يقع، 
واآلالف ل�م يموت�وا«. وف�ي اإلذاع�ة فإن 
أجم�ل نص ه�و ما يصنع ص�ورة في ذهن 

المستمع. 

َل. )يجب  صاَغ َيُصوُغ َصْوغًا وِصَياَغًة: َشكَّ
أن نعيد ِصَياَغة النص، فاألفضل أن نُصوَغه 
ِصيَغتِ�ه األصلية  بعب�ارات س�هلة، فهو ف�ي 
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الذهبي�ة  الُحِل�يُّ  / ال�َمُصوغ�ات:  معق�د(. 
والفضية. 

�عر للماعز،  صاف. الصوف للخروف والشَّ
ف. وأهل  وفِيَّة: التَصوُّ والَوَبر لإلب�ل. / الصُّ
َفُة  وفِيَُّة وهم ال�ُمَتَصوِّ التصوف هم أيضًا الصُّ
ف�ون والصوفيُّ�ون. وكان أوائله�م  والمتصوِّ
يلبس�ون الصوف الخش�ن الرخي�ص إمعانًا 
ْي�ف: الفص�ل  ف�ي إي�ذاء أجس�امهم. / الصَّ
المعروف من الس�نة. واالْصطِياف الذهاب 
الص�اد، والجم�ع  ال�َمِصيِ�ف، بكس�ر  إل�ى 
توقي�ت  ْيِف�ي:  الصَّ / التوقي�ت  َمَصايِ�ُف. 
تكس�ب فيه األمم التي تعمل س�اعة إضافية 
من َض�ْوء النهار، وتقلدها أمم قليٌل عمُلها، 

كثيرة ساعاتها المشمسة. 

ص�اَل يُص�وُل َصَوالنًا: هجم ف�ي المعركة. 
وف�ي غي�ر المعركة نقول: )يص�ول ويجول 
كم�ا يحلو له(. / رجل ذو َصْوَلة: ذو نفوذ. 
ه: يساوره،  وذو َسْطَوٍة أيضًا. / ُيَصاِول عدوَّ

ويواثبه ويقاتله المرة بعد المرة. 

صاَم َيُصوم َصْومًا وِصيامًا: امتنع عن الطعام 
عبادًة أو استش�فاء، أو احتجاجًا. وقرروا أن 
وا الصوم االحتجاج�ي اإلضراب عن  يس�مُّ
الطع�ام، وكانوا وصفوا م�ا فعله غاندي في 
صح�ف النصف األول من القرن العش�رين 
ائِم: الممس�ك عن الطعام،  الصَّ بالصوم. /  
)م�ن تم�ام أدب الم�رء أالَّ يس�أل امرأة عن 
َصْومه�ا ف�ي نهاره�ا ذاك، فإن كانت ش�ابَّة 

فليس من ش�أنه أن يع�رف عذرها إن كانت 
مع�ذورة، وليس م�ن األدب أن يدفعها إلى 
الكذب؛ وإن كانت عجوزًا فسؤاله يعني أنه 
واثق من أنها مسنَّة، وفي هذا قلة ذوق. وال 
يس�أل الم�رء رجاًل عن صوم�ه فلعله صائم 
يخف�ي صوم�ه احتس�ابًا لمزيد أج�ر، ولعله 
مفطر لمرض يخفيه، أو لقلة إيمان يسترها، 
الحدي�ث  ف�ي  وج�اء  مس�لم.  غي�ر  ولعل�ه 
القدس�ي: »كل عم�ل ابِن آدَم ل�ه إالَّ الصوم 

فإنه لي، وأنا أجزي به«(.

حف�ظ.  وِصَياَن�ًة:  َصْون�ًا  َيُص�وُن  ص�اَن 
َواُن: الِخَزاَنُة.  اُن: حجر صلد. / الصِّ وَّ / الصَّ

وِصَواُن األذن: بوقها. 

َصبَّ يُصبُّ َصبًَّا: َسَكَب الماء. وَصبَّ جاَم 
غضب�ه على زميل�ه: أي أفرغ وع�اء غضبه، 
َباَبة:  �س عن غضبه الئمًا زميله. / الصَّ أي نفَّ
ْؤُر، وهو بقية  َباَبُة: السُّ حرارة الش�وق. والصُّ
: العاش�ق.  بُّ تتخلَّف في قعر الكأس. والصَّ
: موضع َصبِّ  / ال�َمَصبُّ والجم�ع َمَصابُّ
النه�ر م�اَءه ف�ي البح�ر، ) إذا كان�ت دول�ة 
ال�َمَص�بِّ أو دول�ة الممرِّ لنهر كبير ضعيفًة، 
س�ُهل عل�ى دول�ِة المنبع أو ُدَولِ�ه أن تعبث 

بمصيرها المائي(.

َصَب�َأ َيْصَب�ُأ ُصُب�وَءًا فه�و َصابٌِئ: غيَّ�َر دينه. 
ابَِئ�ُة: أه�ل دين يعيش�ون ف�ي العراق  / الصَّ
العص�ر  ف�ي  أحواله�م  ازده�رت  وإي�ران، 
ومنش�ئون.  أدب�اُء  منه�م  وكان  العباس�ي 
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وذك�روا ف�ي القرآن م�ع أهل الكت�اب أربع 
مرات، بلفظ الصابئين. 

ْبَوة تش�به  َصَب�ا َيْصُب�و َصْبَوًة: اش�تاق. والصَّ
: الغالم.  بِيُّ َباَبة. ]انظر في صّب[ / الصَّ الصَّ
: الطائش. / ال�ُمَتَصابي:  بيانيُّ / السلوك الصِّ
ال�ذي يس�لك س�لوك م�ن ه�م أصغ�ر منه. 
الكات�ب  يس�تعمل  أن  اللغ�وي:  والتََّصاب�ي 
يبتدعه�ا  الت�ي  تل�ك  م�ن  عامي�ة  عب�ارات 
ب�ا: زم�ن الش�باب  الش�باب عابثي�ن. / الصِّ

َبا ريٌح معيَّنٌة طيبة.     األول، والصَّ

مس�اًء.  صباح�ًا   = مس�اَء  صب�اَح  صب�ح. 
ُب�وُح: ش�راب الصب�اح. وتغير معناها  / الصَّ
بوح«  الي�وم فصارت في عب�ارة »الوجه الصَّ

تعني ال�ُمْشِرق.

َصَب�َر َيْصبِ�ُر َصْب�رًا: انتظر محَتِم�اًل. / )ُقتَِل 
َصْبرًا( أي ُأْعِدَم، وذلك بخالف أن ُيْقَتَل في 
المعرك�ة، أو ِغيلًة.  / التَّْصبِير: حفظ الطعام 

بالتمليح أو التعليب أو التجفيف، إلخ. 

ر، ولهم في  صب�ع. اإِلْصَبُع، مؤنث وقد يذكَّ
لف�ظ الكلم�ة عدة ط�رق. ]جدها ف�ي أنملة 
تحت نمل[ / أصابع اليد: اإلبهاُم فالس�بَّابة 

فالُوْسطى فالبِنِصر فالِخنِصر. 

ْبَغُة، بكس�ر  ن. والصِّ َصَب�َغ َيْصبُِغ َصْبغ�ًا: لوَّ
ْب�غ، وه�ي أيض�ًا الصف�ة  ُة الصَّ الص�اد: م�ادَّ
التدخ�ل الخارجي أصبح  المكتس�بة، )بعد 
َباَغة: حرفة  للمسألة صبغة سياس�ية(. / الصِّ

اُنه، وكفَّ الصباغ  بَّ�اغ. وال�َمْصبغ�ة: ُدكَّ الصَّ
ع�ن الصباغ�ة واكتفى بغس�ل الثي�اب وظل 
اس�م دكانه ال�َمصبغة. / اصطبغ: ائتدم، أي 
، إلخ.  اتخ�ذ إدام�ًا لخبزته من زي�ت أو َخلٍّ
وِصْب�ٍغ  ه�ن  بالدُّ ﴿َتنُب�ُت  اإِلدام،  ْب�ُغ  والصِّ

لآلكلين﴾ عن شجرة الزيتون.

اُبون: مادة ُيغتس�ل بها. ومصنع  صب�ن. الصَّ
بَّاَن�ُة. والصابونة  ال�َمْصَبنَُة أو الصَّ الصاب�ون 

الواحدة فِْلَقٌة.

ًة: َسِلَم من علَّة، أو خال من  َصحَّ َيِصحُّ ِصحَّ
ها إلى  ح الكلمة: غيره�ا وردَّ خل�ل. / َصحَّ
ب الكلمة: أي اعتبرها  الصواب. ونقول َصوَّ
بها  صوابًا ولم يغير فيها ش�يئًا. وأجازوا صوَّ
التصحيحية:  / الحرك�ة  حه�ا.  بمعن�ى صحَّ
ْوا  كلم�ا انقلب العس�كر على العس�كر س�مَّ
فعله�م حركة تصحيحي�ة، يحاول الصحفي 
تجن�ب هذه العبارة إالَّ أن تصبح علمًا على 
ُة: مكان  ح�دث ال ُيعَرُف إال بها. / ال�َمَصحَّ
ع�الج المرضى، وغلب�ت على مكان عالج 
األوراق:  / تصحي�ح  األعص�اب.  مرض�ى 
كاب�وس المعلم والطالب في أنظمة تعليمية 
نس�يت قيمة المش�افهة. وقد كادت تنقرض 
هذه الممارس�ة في مدارس الدول المتقدمة 
الب�ريء  الش�فهي،  التفاع�ل  محله�ا  وح�ل 
العالم�ات«.  م�ن عل�ة أخ�رى ه�ي »دفت�ر 
�فر  / اإِلْصَح�اُح واألَْصَح�اح: قطعة من السِّ
من أس�فار الكت�اب المق�دس، واإلصحاُح 
�ٌم آياٍت، فلإلصح�اح رقم ولآلية رقم،  مقسَّ
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الكت�اب  ف�ي  اآلي�ة  إحداثي�ات  ولتحدي�د 
المقدس يذكر اس�م الس�فر متبوع�ًا برقمين 
)ق�ول  لآلي�ة:  والثان�ي  لإلصح�اح  األول 
الس�يد المسيح: »ما جئُت ألدُعَو الصالحين 
إل�ى التوبة، ب�ل الخاطئين« – لوقا 32/5 – 
فيه حكمة عزيزة(. / الصحيح المهجور في 
صي�غ العربية كثي�ر: »هاتَِيا مث�االً« صحيحة 
م�ا مث�االً( ف�رارًا م�ن  وغريب�ة، ونق�ول )َقدِّ
غرابته�ا. ال نق�ول »إِِد المش�روع« م�ن َوَأَد 
رغ�م صحته�ا، ونِفرُّ منها إل�ى: )عليك َوْأُد 
المش�روع(. وال نق�ول »ق�د كب�رْت البن�ُت 
وَهِيَف�ْت« ب�ل: )أصبح�ت هيف�اء(. ونج�د 
؛  ، واِْس�َعْينَانِّ ف�ي صي�غ التوكي�د: َيْدُرْس�نَانِّ
، وهذا كله نادر في االستعمال.  وتتكاَسُلونَّ
ن م�ع الضمائ�ر،  وألن الفع�ل العرب�ي يتل�وَّ
العربي�ة  ف�ي  التعبي�ر  ط�رق  بع�ض  وألن 
كالتصغي�ر تدخ�ل في بنية الكلم�ة فتغيرها، 
كقولن�ا للمصب�اح الصغي�ر مصيبي�ح، فق�د 
كثرت أش�كال الكلمات كثرة جعلت المرء 
يعي�ش حي�اة طويلة ويقرأ كتبًا كثيرة دون أن 
ْرف الطين  تم�ر به صيغ عدة. وزاد أهل الصَّ
بِلَّة باتخاذهم هذه الطبيعة للغة العربية مطيَّة 
لجعل علمهم صعبًا ومغلقًا. واللغة بطبيعتها 
ل التفاهم،  تمي�ل إل�ى اإلبقاء عل�ى ما يس�هِّ
والتخلص مما يشغل الذهن عن الفهم. وال 
يخلو كتابنا هذا من بعض النوادر واألوابد، 

فهو كتاب لشرح الغوامض. 

وَصَح�ت  أف�اق.  َصْح�وًا:  َيْصُح�و  َصَح�ا 

الغي�م.  وانقش�ع  المط�ر  انقط�ع  �ماء:  السَّ
ْحَوة اإلس�المية: عودة التديُّن بش�كل  / الصَّ
ب�ارز إل�ى المجتمعات اإلس�المية؛ ورَفَض 
المتش�ددين  التعبي�ر ألن  المتديني�ن  بع�ض 
بح�ذر.  الصحف�ي  ويس�تعمله  اختطف�وه، 
َح�وات، والمف�رد َصْح�َوٌة: مجال�س  / الصَّ
وميليش�يات عش�ائرية نش�أت ف�ي المناطق 
الس�نية بالعراق وخصوصًا في األنبار بدعم 
من الجيش األميركي، 2007، وكانت فاعلة 
بض�ع س�نوات في الحد من نف�وذ منظمات 

مسلحة أهمها القاعدة.

 : َحابِيُّ َصِحَب َيْصَحُب ُصْحَبًة: رافق. والصَّ
من لق�ي النبي مؤمنًا ومات على اإلس�الم. 
ويق�ال )فالن كانت له ُصْحَب�ة( أي أنه لقي 
النب�ي قلي�اًل. / صاِحب: مالِ�ك، )صاحب 
مالزم�ه  الش�يء:  وصاح�ب  الس�يارة(، 
الكه�ف،  )أصح�اب  إلي�ه،  المنتس�ب  أو 
وأصحاب الفيل، وصاحب الحوت يونس، 
وصاح�ب  البطري�رك،  الغبط�ة  وصاح�ب 

السعادة، إلخ.(

ر:  حاِري. / التََّصحُّ حاَرى = الصَّ صحر. الصَّ
تح�ول األرض الصالحة للزراعة إلى أرض 

بور بزحف الرمال عليها. 

م�ن  الواح�د  الوج�ه  ِحيَف�ة:  الصَّ صح�ف. 
الورق�ة والجم�ع َصحائُِف، وه�ي الجريدة 
َحاَفة بكس�ر  والجم�ع ُصُحٌف. والمهنة الصِّ
إل�ى  نس�بة   ، َصَحِف�يٌّ وصاحبه�ا  الص�اد. 
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صحيف�ة، عل�ى مث�ال قبيل�ة – قبل�ي. وقيل 
ل�ه ِصحافِيٌّ نس�بة إل�ى ِصحاف�ة، وُصُحِفيٌّ 
الكتاب  إلى ُصُح�ف. / ال�ُمْصَح�ف  نس�بة 
الذي يضم س�ور القرآن الكريم. / المؤتمر 
حوا  : ندوة يعقدها الساس�ة ليصرِّ َحِف�يُّ الصَّ
بأم�ور ولُيْس�َألوا عنها، وع�ن غيرها. وينقل 
الصحفي المبت�دئ المؤتمر الصحفي كلمة 
كلم�ة، وينق�ل الصحف�ي المحت�رف زبدته 
فق�ط إلى جمه�وره، وال يندر أن تكون هذه 
الزب�دة جملة واح�دة. / التَّْصِحيف: الخطأ 
ف�ي نقل كلم�ة بجعل القاف م�كان الفاء أو 

الجيم مكان الحاء، إلخ. 

 . الَح�بَّ َس�َحَق  َصْحن�ًا:  َيْصَح�ُن  َصَح�َن 
وصح�ن الدار:  ْح�ُن: طب�ق الطع�ام.  / الصَّ
الطائ�ر:  ْح�ن  / الصَّ ف�ي وس�طها.  الس�احة 
الطب�ق الطائر، مركب�ة فضائية مجهولة تهبط 

على مخيلة بعض الناس.. ويحِلفون. 

َصَخَب َيْصَخُب َصَخبًا: عال صوته وأصدر 
البح�ر  وأم�واج  الن�اس يصخب�ون،  َجَلب�ة. 
تصخ�ب وتَصَطِخ�ب. والموس�يقى تك�ون 
صاخب�ة إذا كان�ت عالي�ة الص�وت وحافلة 

بالطبول واألصوات الحادة.

ًا وُص�ُدودًا: َأع�َرض، َدَفع  ص�دَّ َيُص�دُّ َص�دَّ
�َدد: الناحية. في هذا  وأبط�ل هجومًا. / الصَّ
دد: في ه�ذا الموضوع. / )نحن بَِصَدِد  الصَّ
تنفيذ المرحل�ة األخيرة( أي في طريقنا إلى 

ذلك.

ص�دأ. َص�ِدَئ َيْصَدُأ َصَدًأ، فه�و َصِدٌئ: أي 
َدُأ وهو طبقة حديد متأكس�دة تنشأ  عاله الصَّ

بتعرض الحديد للرطوبة.

ص�دا. َص�ِدَي َيْص�َدى َص�َدًى فه�و ص�اٍد: 
الص�وت،  رْج�ُع  �َدى:  / الصَّ عط�ش. 
)ه�ذا الخب�ر ت�رددت أص�داؤه في الش�رق 
والغ�رب(، )ل�م يك�ن للكت�اب ف�ي طبعته 
دى،  األول�ى أيُّ صدًى(. وقال�وا رْجَع الصَّ
�دى تكفي ألن�ه رجع الصوت.  وكلم�ة الصَّ
�َدى، ف�ي القدي�م: طائ�ر يخ�رج م�ن  / الصَّ
َأس�قوني،  َأس�قوني،  يصي�ح:  القتي�ل  رأس 
طالب�ًا الثأر. وجعل�وا لهذا الطائ�ر الخرافي 

أنثى سموها الهاَمة.

د، وغنَّى.  َصَدَح َيْصَدُح َصْدحًا: غرَّ

َص�َدَر َيْص�ُدُر ُص�ُدورًا: خرج. ف�ي األصل 
تص�در اإلب�ل ع�ن الم�اء بع�د أن تش�رب. 
اِدر  وعندم�ا تأتي إلى الماء فه�ي َتِرُد. / الصَّ
ف�ي لغة المكات�ب: البريد الخ�ارج، وضده 
اِدرات: البضائع المرسلة إلى  الوارد. / والصَّ
الخ�ارج، وضدها ال�واردات. والبلد يصدر 
ويس�تورد. / )فالن َيْص�ُدُر في مقاله عن أن 
العقاب آخر الدواء( أي أن هذا هو ُمنَطَلقه، 
)كان التوحي�دي َيْصُدُر في كل ما كتب عن 
إيمان عميق(. / َصْدُر اإلس�الم: عصر النبي 
ف�ي  / ال�ُمص�اَدَرة،  الراش�دين.  والخلف�اء 
القدي�م، اعتق�ال المرء وتعذيبه واس�تصفاء 
أمواله. وحديثًا: اس�تيالء الدولة على أمالك 
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شخص ظلمًا أو بقانون، أو سحبها كتابًا من 
األسواق. / مصدٌر ومَصاِدُر: مصادر البحث 
الوثائق والكتب األصلية. ]انظر الفرق بينها 
وبي�ن مراج�ع ف�ي رج�ع[ / ال�َمْص�َدر، في 
اللغة: اس�م ي�دل على الفع�ل وليس بفعل، 
َداُر:  فاالستقامة مصدر الفعل استقام. / الصِّ
قمي�ص بال أكمام وبأزرار في صدره يلبس�ه 
الرج�ل، وهو القطع�ة الثالثة، اإلضافية، من 
الَبْدَل�ة. / ال�َمْصَدران: هما ركيزة الخبر كي 
ُيعَتَمَد في الوس�يلة اإلعالمي�ة الرصينة، فال 
ب�د للخبر م�ن مصدرين مختلفين ل�م َينقْل 
أحدهم�ا عن اآلخر، ومراس�ل الصحيفة أو 

التلفزة يسد مسدَّ المصدرين.

ص�در. مصدر. قد ينص�ب المصدر مفعوالً 
.) به: )استئناُفكم التفاوَض ضروريٌّ

َص�َدَع َيْص�َدُع َصْدعًا: ش�قَّ الصخر، وَجَهر 
بالق�ول، ﴿فاْص�َدْع بما ُتْؤم�ر وَأعِرْض عن 
تش�قق.  الج�دار:  ع  / َتَص�دَّ المش�ركين﴾. 
ال�رأس. وعب�ارة »ص�داع  أل�م  �داُع:  / الصُّ
ال�رأس« فيها حش�و، ف� »الص�داع« وحدها 

تكفي. 

�ْدُغ: جان�ب الوجه بي�ن العين  ص�دغ. الصُّ
واألذن. 

َص�َدَف َيْص�ِدُف َصْدف�ًا وُصُدوف�ًا: أعرض 
ون�أى )َصَدَف عن الحق(، أو َصَرَف وأبَعد 
)َصَدف ولَده عن طريق الغواية(. / َصاَدَف 
ُيَصاِدُف ُمصاَدَفًة: القى اتِّفاقًا عن غير قصد، 

)صاَدْفُت�ه عند أخي(، )ق�د يصادف أن تعثر 
ْدَفُة:  بكلم�ة صعبة في ه�ذا الن�ص(. / الصُّ
اللق�اء غير المقص�ود، وتزامن حدثين على 

ُنْدرة.

ق�ال  فه�و ص�ادق:  ِصْدق�ًا  َيْص�ُدُق  َص�َدَق 
الح�ق. النيَّ�ة الصادقة: القوية غير المش�وبة 
ه�ا،  أقرَّ المعاه�دة:  عل�ى  َق  / َص�دَّ بت�ردد. 
ق على األوراق: وق�ع عليها. ومثلها  وص�دَّ
صاَدق. / صاَدَقه: اتخذه صديقًا. / َأْصَدَقها 
أي مهره�ا،  َصَداَقه�ا،  دين�ار: جع�ل  أل�ف 
ُر  �ر = ُمَؤخَّ �داُق ال�ُمَؤخَّ أل�ف دين�ار. / الصَّ
الص�داق: ما ُيكتب للمرأة ف�ي عقد الزواج 
وال تأخ�ذه إال بم�وت زوجه�ا أو بالطالق. 
/ )لس�تم لن�ا بصدي�ق(، ف�ي القدي�م كانت 
بمعن�ى  أيض�ًا  »صدي�ق« تس�تعمل للجم�ع 
َدَقة أيضًا:  كاُة، والصَّ َدَقُة: الزَّ أصدقاء. / الصَّ
ق  عط�اء فوق ال�زكاة، غير مف�روض، يتصدَّ
ب�ه اإلنس�ان. / ال�ِمص�داق: ش�اهد ودلي�ل 
إضاف�ي على صدق قول، وغلب اس�تعمال 
اللفظة في س�ياق التصدي�ق على كالم الله، 
تعال�ى  لقول�ه  ِمْصَداق�ًا   – الم�اء   )وب�دون 
﴿وجعلن�ا م�ن الماء كلَّ ش�يء ح�ّي﴾ – ال 
حي�اَة على كوكب األرض(؛ )طلب الرئيس 
تمديد الوجود العسكري األجنبي في بالده 
مصداقًا لتصريحه الس�ابق بأنه سيعزز األمن 
ْدِقيَُّة:  بقوة داخلي�ة وخارجية أيض�ًا(. / الصِّ
الموثوقي�ة، ك�ون المصدر صادق�ًا، )يجب 
صدقيته�ا(،  عل�ى  الحف�اظ  اإلذاع�ة  عل�ى 
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)ه�ذه الصحيفة ذات صدقية عالية(. وقالوا 
ال�ِمْصداِقيَّة أيضًا. 

َص�َدَم َيْص�ِدُم َصْدمًا: صدم�ه أي ارتطم به. 
ام:  دَّ واالْصطَِدام: ارتطام بين س�يارتين. الصَّ
رها،  م الس�يارة، وف�ي ُمَؤخَّ حدي�دة ف�ي مَقدَّ
�ى االصط�دام، )كان طابور الس�يارات  تتلقَّ
اَم على  يمت�د نح�و نص�ف كيلومت�ر، الص�دَّ
ًة.  ُمَت�الزَّ الس�يارات  كان�ت  أي  ام(  الص�دَّ
/ َصْدَم�ٌة وَصَدم�اٌت، )بع�د االنفج�ار ُنقل 
الجرح�ى إلى المستش�فى وعول�ج البعض 

ْدمة في عين المكان(. من الصَّ

ًا: ص�رَّ أموال�ه: وضعها في  َص�رَّ َيُص�رُّ َص�رَّ
ُصَرٍر وعقد عليها، أي بخل بها. / َصرَّ َيِصرُّ 
َصريرًا: أصدر صوت�ًا حادًا، فللباب صرير، 
وللقلم القديم صرير إذ كانوا يكتبون بقصبة 
يج�ف الحبر عن رأس�ها فتئ�زُّ أزي�زًا وَتِصرُّ 
صري�رًا فوق وجه الورق. وف�ي أقالم اليوم 
 . : الَب�ْرد، وعكس�ها الُقرُّ �رُّ ال صري�ر. / الصِّ
ْرُصوُر:  / ريٌح َصْرَصٌر: عاتية شديدة. / الصُّ
حش�رة منزلي�ة، ال س�بيل إل�ى إبادتها، أنت 
كل  وترم�ي  النظاف�ة  عل�ى  تح�رص  فق�ط 
الكراتي�ن الفارغ�ة، فتنتق�ل الصراصي�ر إلى 

م. : المصمِّ بيت الجيران. / ال�ُمِصرُّ

�اري: عمود في وس�ط الس�فينة  ص�را. الصَّ
يحمل األشرعة. 

ريح: الخال�ص النقي، فصريح  الصَّ ص�رح. 
اللب�ن غي�ر مخل�وط بم�اء، وصري�ح القول 

والجم�ع  الصري�ح  والش�خص  صادق�ه. 
موارب�ة.  ب�ال  رأي�ه  يق�ول  ال�ذي  ُصَرَح�اُء: 
/ التَّصري�ح: اإلذن )نال تصريحًا بالس�فر(. 

ْرُح: البناء العالي.    / الصَّ

ْرَخُة  والصَّ َيْص�ُرُخ ُصراخ�ًا: ص�اح.  َص�َرَخ 
ِري�ُخ  / الصَّ الصيح�ة.  َرخ�اُت:  والصَّ
اِرَخة:  وال�ُمْص�ِرخ: ال�ُمنِقذ. / األل�وان الصَّ
الت�ي تصرخ بك كي تراها، كاألحمر ترتديه 
فت�اة وس�ط جم�ع مم�ن يرت�دون ويرتدين 

األسود والرمادي. 

َصَرَع َيْصَرُع َصْرعًا: َرَمى أرضًا، وفي ألعاب 
�وُمو  الع�رب القدم�اء، كم�ا ف�ي رياضة السُّ
ون الفوز التمكَن من إلقاء  اليابانية، كانوا َيُعدُّ
الخص�م أرضًا. وَصَرَع أيضًا: َقَتل. / ُصِرَع: 
أصيَب بنوبة َص�ْرٍع، )كان ُيْصَرُع في الحين 
ى  ْرُع بس�كون الراء، يسمَّ بين الحين(. والصَّ
الُخَب�اط. / ِمْص�َراع الب�اب ومص�راع بي�ت 
التلذذ  الثي�ران:  الش�عر: نصف�ه. / ُمَصاَرَعة 
بقت�ل حيوان مس�الم بعد تهييج�ه، ومنعوها 

حتى في بعض المقاطعات اإلسبانية.

أطَل�َق.  أنف�ق،  َصْرف�ًا:  َيْص�ِرُف  َص�َرَف 
/ الممن�وع م�ن الص�رف. ]انظ�ر ف�ي منع[ 
وش�روره.  تقلبات�ه  الده�ر:  / ُص�روف 
اف الذي يبدل النقود،  رَّ رافة: مهنة الصَّ / الصِّ
ْيَرف�ي.  الصَّ حرف�ة  ْيَرَف�ُة  الصَّ نفس�ها  وه�ي 
/ ال�َمْصِرُف، بكسر الراء: البنك. / ِصْرٌف: 
خالص، )هذا حمق ِصْرٌف(، )كان يش�رب 
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الخم�رة ِصرفًا( أي غير ممزوجة. / َصِريف 
األس�نان: احتكاكها خوف�ًا، جاء في وصف 
وصري�ف  الب�كاء  )وهن�اك  القيام�ة:  ي�وم 
51/24(. / عل�م  َمتَّ�ى  األس�نان./ إنجي�ل 
ْرف: علم اش�تقاق الكالم. وُيفترض أن  الصَّ
يضبط اللغة، ولكنه بما فيه من شواذ أصبح 

غرباالً، فلم يعد يضبط.

َص�َرَم َيْص�ِرُم َصْرم�ًا: َهَج�َر. وأصل الصرم 
المنص�رم: الماضي.  َقْطُع الحبل. / الش�هر 

راَمة: الشدة من غير ظلم.  / الصَّ

ٌة مرتفعة من حجر  صط�ب. ال�َمْصَطبة: ُصفَّ
أو خشب يجلسون عليها أمام بيت أو دكان. 

عوبة  َصُع�َب َيْصُع�ُب ُصُعوَبًة: َعُس�َر. / الصُّ
عوبات؛ والمَصاِعب  عاُب والصُّ جمعها الصِّ
ه�ي الصعوبات. / نق�ول ف�ي العربية )هذا 
موق�ف َأْصَعُب من غي�ره(، وفي نحو اللغة 
اإلنجليزية امتنع عليهم صوغ اسم التفضيل 
م�ن صع�ب فج�اءوا بواس�طة وقال�وا »مور 
ديفيكلت« وش�ايعناهم ببغائي�ًا فصرنا نقول 
»أشدُّ صعوبًة«. على أن »التفضيل بالواسطة 
م�ع اس�تيفاء الش�روط« ب�اٌب ف�ي العربي�ة، 
فنق�ول: )الم�رأة ف�ي اليمن أعل�ى خصوبة 
م�ن المرأة في بريطاني�ا( وكان يمكن القول 
»أخصب« ولكننا قلنا »أعلى خصوبة« فرارًا 
م�ن كلمة أخص�ب ألنها مرتبط�ة بالزراعة، 
وألن مصطلح الخصوبة له داللة خاصة في 

الدراسات السكانية. 

ِعي�د:  الصَّ ارتق�ى.  ُصُع�ودًا:  َيْصَع�ُد  َصِع�َد 
ِعيد:  جن�وب مص�ر، الوج�ه القبل�ي. / الصَّ
)عل�ى  المس�توى،  ِعي�د:  / والصَّ الت�راب. 
م�ن  الب�الد  تعان�ي  االقتص�ادي  الصعي�د 
الوض�ع  تهيي�ج  / التَّْصعي�د:  التضخ�م(. 
السياس�ي أو العس�كري لتحقيق مكاس�ب. 
َعَداَء: تنفس بارتياح بعد انتهاء  �َس الصُّ / تنفَّ
مش�كلة. / ال�ِمْصَعُد: تعري�ب ناجح لكلمة 
ٌة زهي�دة األجر ألنها  األسانس�ير، )هذه َش�قَّ

في الطابق الخامس وال يوجد ِمْصعد(. 

ه: أماله زهوًا وِكْبرًا.  َر َخدَّ صعر. َصعَّ

اِعَقُة:  َصَع�َق َيْصَع�ُق َصْعق�ًا: فاَج�َأ. / والصَّ
تفري�غ كهربائ�ي من الس�حاب ف�ي بناية أو 
واِعق: سارية  ش�جرة أو إنس�ان. ومانعة الصَّ
ف�وق البناي�ة تلتق�ط كهرباء الب�رق وتفرغها 
في األرض. / َصِعٌق: مغِش�يٌّ عليه، ﴿وخرَّ 

موسى َصِعقًا﴾. 

ف�ي  الفات�ك  الفقي�ر  ْعُل�وك:  الصُّ صعل�ك. 
الجاهلية، والفقير الكس�الن اليوم. وتصُدُق 

على من يسمونهم الُبوِهيميِّين.  

َصَغ�ا َيْصُغو َصْغَوًا: َم�اَل، وَأْصَغى ُيْصغي: 
أنص�َت. / نق�ول، )كل�ي آذان َصاِغي�ة( أي 
مائلة نح�وك فتفضل وتكل�م. ونقول )كلِّي 
آذان ُمْصِغي�ة( أي منصت�ة، وه�ذا ه�و أصل 

التعبير. ]انظر أصاخ في صاخ[

َصُغَر َيْصُغُر فهو صغير: ضئيل في جرمه، أو 
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َغر، )كنت في ِصَغري أمشي  في ِسنِّه. / الصِّ
كل هذه المسافة يوميًا(. / َصُغَر: كان دنيئًا، 
)َصُغْرَت عن المديِح فُقلَت: ُأهَجى.. كَأنََّك 
َغار: الحقارة  ما َصُغْرَت عن الِهجاِء(. والصَّ
والنذالة. / )المرُء بأصَغَرْيه: قلبه ولس�انه(. 
/ )اختي�ر َأْصَغ�ر الفتي�ة وُصْغ�رى الفتي�ات 

لعرافة الحفل(. 

ًا: َرَص�ف طوليًا. / صفَّ  َص�فَّ َيُص�فُّ َصفَّ
َده�ا تمهي�دًا للطباع�ة عل�ى  الح�روف: نضَّ
الطريق�ة القديم�ة. وَصفَّ س�يارته: وَضَعها 
ف�ي مكان وقوف. / االْصطِفاف السياس�ي: 
تكتُّ�ل األح�زاب والجماعات ف�ي أحالف 
أو  أزم�ات  أو  انتخاب�ات  لخ�وض  تمهي�دًا 
: منزلة، )َنَضُع  اشتباكات. / َمَصفٌّ وَمصافُّ
عاة والمناضلين في  األَْفغاني في َمَصافِّ الدُّ
آن معًا(، )بورقته عن النسبية التي لم تتضمن 
مص�در  أيِّ  اس�م  حمل�ت  وال  حاش�ية  أيَّ 
ارتقى آينش�تاين إل�ى َمَص�افِّ العباقرة وهو 
ْفَصاف: من  في السادسة والعشرين(. / الصَّ
ْفَصُف: األرض المس�توية  األش�جار. / الصَّ

ال نبت فيها، ﴿فَيَذُرها َقاَعًا َصْفَصفًا﴾. 

غي�ر  اف�ي:  الصَّ راَق.  َصْف�وًا:  َيْصُف�و  َصَف�ا 
: أخل�ص لي في  وَأْصَفانِ�َي ال�ُودَّ ر.  المك�دَّ
انقط�ع، وجفَّت  محبت�ه. / َأْصَفى الش�اعر: 
االغتي�ال  الجس�دية:  / التَّْصِفي�ة  قريحت�ه. 
م�ع  حلُّه�ا  القضي�ة:  / َتْصِفي�ة  الممنه�ج. 
المح�ل  تصفي�ة  ومثله�ا  الخس�ارة،  َقب�ول 
الصخ�رة، وجمعه�ا  َف�اُة:  / الصَّ التج�اري. 

ْفَوُة: النُّْخبة. / ال�ِمْصفاة: َأَداة  ف�ا. / الصَّ الصَّ
التصفية، وُمنَْشَأُة تصفية النَّفط أيضًا. 

َصَف�َح َيْصَف�ُح َصْفح�ًا: عف�ا. وض�رب عنه 
َصْفحًا: سامحه بَأْن َتَرَكه. / َصاَفَح ُمَصاَفَحًة: 
وج�ه  وَصَفح�اٌت:  / َصْفَح�ٌة  بالي�د.  س�لَّم 
الورق�ة الواحد. ومثلها َصِحيَفٌة وَصحائُف. 
]وجذرها  الجريدة.  ُحف:  والصُّ ِحيفة  والصَّ
ِفيح�ة: الوعاء من  صح�ف فانظره�ا[ / الصَّ
فيَح�ُة قطع�ة تن�ك  َتنَ�ك، أي التَّنَك�ة؛ والصَّ
منبس�طة يخب�ز عليه�ا عجين بلحم يس�مى 
في�ح: قط�ع التن�ك  ِفيَح�ة. / الصَّ أيض�ًا الصَّ
المنبس�طة، وم�ن ذل�ك ُم�ُدن الصفي�ح، أي 
وأع�ّم.  أبل�غ  والعش�وائيات  العش�وائيات، 
اب�ة  دبَّ وه�ي  ع�ة،  ال�ُمَدرَّ َح�ة:  / ال�ُمَصفَّ
حة: سيارٌة زجاُجها  صغيرة. والسيارة المصفَّ

َيان يركبها الساسة. وحديُدها مَقوَّ

صفد. األصفاد: القيود.

غ�رد.  صافِ�ٌر:  فه�و  َصفي�رًا  َيْصِف�ُر  َصَف�َر 
افَِرُة: س�الُح َحَكم المب�اراة، وَصافرة  / الصَّ
ارُة  فَّ البداي�ة: نقط�ة انط�الق المب�اراة. والصَّ
اإلن�ذار(.  �ارات  صفَّ )انطلق�ت  لإلن�ذار، 
)َصِف�َرْت  خ�ال،  ُصُف�ورًا:  َيْصَف�ُر  / َصِف�َر 
َي�ِدي من المال(. / )رَجَع م�ن الُغْربة ِصْفَر 
األصف�ر،  النُّح�اس  ْف�ر:  / الصُّ اليدي�ن(. 
ْفَراء: إفراُز  الصَّ نحاس مخلوط بالزن�ك. /  
التي تعيش  الصف�راء:  الم�رارة. / الصحافة 

على نشر الفضائح. 
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ْفَعة  َصَف�َع َيْصَف�ُع َصْفعًا: َلَطَم. وجم�ع الصَّ
َصَفعاٌت.

َصَف�َق َيْصِف�ُق َصْفق�ًا: ض�رب بي�ده. صفق 
ه بق�وة، وَصَف�َق بي�ده ي�د التاجر  الب�اب: ردَّ
ْفَق�ة  اآلخ�ر َصْفَق�ًة، وم�ن هن�ا ج�اءت الصَّ
بمعن�ى االتف�اق، والجم�ع َصَفَق�ات. وفي 
السياس�ة صَفقات مشبوهة وأخرى مشبوهة 
ذل�ك  )بع�د  الس�ميك،  ِفي�ق:  / الصَّ أكث�ر. 
الموقف أس�َدْلُت بيني وبينه ستارًا صفيقًا(، 
في�ق: أي الوقح فكأنه س�ميك  والوج�ه الصَّ
ال تظه�ر فيه حم�رة الخجل. وقالت العرب 
أيض�ًا: ف�الن ُصْلُب الوج�ه. والرجل يكون 
َصِفيق�ًا: أي وقحًا. / التَّصفي�ق، )يٌد واحدٌة 

ق( أي ال بد من التعاون.  ال ُتَصفِّ

َصَف�َن. تصاَف�َن الق�وُم الماَء، أي تقاس�موه 
وهو عزيز في س�فر بوضع حصاٍة في اإلناء 
�ة  ِحصَّ فه�ذه  يغمره�ا،  حت�ى  م�اء  وص�بِّ 
َف�ُن: غ�الف حب�ة القمح،  كلٍّ منه�م. / الصَّ
وغالف الُخصيتي�ن. / َصَفَن الجواد: وقف 
افِن�ات:  والصَّ الرابع�ة.  وثن�ى  ث�الث  عل�ى 
الجي�اد. / ويق�ول الناس َصَف�َن َيْصِفُن فهو 
رًا أو شارد الذهن،  صافن بمعنى َأْطَرق مفكِّ

ولم نجدها في المعاجم.

َقالَِب�ُة: جمه�رة م�ن مكونات  الصَّ صقالب�ة. 
المجتم�ع األندلس�ي أصلها ق�وم جلبوا من 
أوروبا الش�رقية رقيقًا، ثم عال ش�أنهم وكان 
منه�م األم�راء. ويعرف�ون الي�وم بالّس�الف 

ويعيش�ون في البلقان وروسيا ولهم لغاتهم 
وحضاراتهم العريقة.  

صقب. ال�ُمصاِقب: المجاور. 

ْقر: من الج�وارح. والصقور في  صق�ر. الصَّ
السياسة: المتشددون. وضدها الحمائم.      

ْقع واألَْصَقاع: المناطق البعيدة،  صق�ع. الصُّ
النائ�ي(.  ْق�ع  الصُّ ه�ذا  م�ن  إلي�ك  )أكت�ب 
المْفَتنُّ ف�ي نواحي  ال�ِمْصَق�ع:  / الخطي�ب 
الحجي�رة  التَّْصقي�ع:  / صن�دوق  الق�ول. 
الصغ�رى ف�ي الثالج�ة الت�ي تجم�د الم�اء 

واألطعمة. 

َصَقَل َيْصُقُل َصْقاًل: جال. والسطح األملس 
َصِقي�ل؛ وَصاِقل الس�يوف: َصْيَقٌل والجمع 

َصَياِقُل.

ًا: ص�كَّ وجه�ه: لطمه.  َص�كَّ َيُص�كُّ َص�كَّ
اصطَِكاُك  : س�ند مصرفي، شيك. /   / َصكٌّ

َكب من خوف.  األسنان من بْرد، والرُّ

ِلي�ل صوت  ، والصَّ َص�لَّ َيِص�لُّ َصلي�اًل: رنَّ
الحي�ة   : �لُّ / الصِّ والسالس�ل.  الس�يوف 

ْلَصال: الطين. ة. / الصَّ السامَّ

ض للنار. / اصطلى:  َص�ال َيْصِلي َصْلَيًا: َعرَّ
َيْصَل�ى:  /َصلِ�َي  مس�تدفئًا.  للن�ار  تع�رض 
احت�رق بالنار، ﴿ال َيْصاَلها إالَّ األش�قى﴾. 
﴿س�ُأصِليه  فيه�ا،  َأْدخل�ه  الن�ار:  / َأْص�اَلُه 
صلَّ�ى ُيَصلِّ�ي ص�الًة، والجم�ُع  س�قر﴾./ 
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َصَلواٌت. / )صلِّ على النبي( صلِّ مجزومة 
بح�ذف الي�اء ألنها فع�ل أم�ر. / ال�ُمَصلَّى: 
موض�ع الصالة، وخاصة ف�ي مكان العمل. 
/ »علمت بمرضه وأنا ُأَصلِّي له لكي َيش�فَيه 
الل�ه« هك�ذا يق�ول األجان�ب؛ نجتنب هذه 
الترجم�ة الببَّغائية ونق�ول: )َأْدُعو له الله أن 

َيشفَيه(.

تعلي�ق  ْل�ُب:  والصَّ َصْلب�ًا،  َيْصُل�ُب  َصَل�َب 
لِيب: خش�بة  الش�خص م�ن أطراف�ه. / الصَّ
المس�يحي،  الدي�ن  ْل�ب، وه�ي ش�عار  الصَّ
ْلُب،  ُصْلب�اٌن. / التَّْصلِيب: هو الصَّ والجمع 
وهو أيضًا َرْس�ُم المس�يحي بيده صليبًا على 
كًا. / رُج�ٌل ُصْلٌب، بضم الصاد:  ص�دره تبرُّ
ُصْل�ٌب.  َمْع�ِدٌن  وك�ذا  الش�دائد،  يحتم�ل 
ُمعاَل�ج  حدي�د  وه�و  الف�والذ،  ْل�ُب:  / الصُّ
ْلُب:  بالكرب�ون وغيره لزيادة صالبته. / الصُّ
ْل�ب هو ابن الرجل  عم�ود الظهر، وابن الصُّ
وترجم�وا  ال�ُمَتَبنَّ�ى،  بخ�الف  الحقيق�ي، 
وقال�وا »االب�ن البيولوج�ي«، وال ل�زوم لها 
خول في  م�ع وج�ود الكلم�ة العربي�ة. / الدُّ
ليب  ُصْل�ب الموض�وع أي ف�ي ُلبِّ�ه. / الصَّ
دول�ة  الثال�ث،  الراي�خ  رم�ز  المعق�وف: 
لي�ب األحم�ر: منظم�ة دولي�ة  هتل�ر. / الصَّ
لإلس�عاف في الحروب نش�أت عام 1863، 
وتتمي�ز ع�ن منظمات حقوق اإلنس�ان بأنها 
تنص�ر طرف�ًا  السياس�ة وال  ف�ي  تتدخ�ل  ال 
عل�ى آخ�ر بغ�ض النظ�ر عم�ا يرتك�ب من 
فظاعات، وذل�ك بهدف التمكن من دخول 

وتجمعه�ا  اإلس�عاف.  وتقدي�م  م�كان  كل 
والهالَل األحمر شراكة استراتيجية منذ عام 
1919. / الحروب الصليبية: حمالت ش�نَّها 

األوروبيون على المش�رق العربي استمرت 
195 عام�ًا )1096–1291( به�دف التوس�ع 

ونهب الخي�رات وفض النزاعات بين أمراء 
أوروب�ا بالتوجه نحو عدو خارجي، وكانت 

الذريعة دينية.   

صلت. فالٌن َصْلُت الجبين: ذو جبين مستو 
مصق�ول عالم�ة الع�زة والس�ؤدد. الس�يف 
ال�ُمْصَلت: المسلول، )األزمة المالية سيف 
ُمْصَل�ٌت في وج�ه الحكوم�ة اليونانية وهي 

تستعد النتخابات عامة(. 

الَءم،  وَصالِحَي�ًة:  َصالح�ًا  َيْصُل�ُح  َصَل�َح 
ْلح تكون  وانتف�ى عن�ه الخلل. معاه�دة الصُّ
بعد حرب أو مواجهة، وغلب أن يكون فيها 
جانب مغبون بس�بب الهزيم�ة أو الضعف، 
)كان�ت ش�روط صلح فرس�اي بعد الحرب 
العالمية األولى قاسية على ألمانيا(. / طعام 
الِحَي�ة أي انقضت مدة صالحه  منته�ي الصَّ
الصالحية:  منتهي  / وسياس�ي  لالستهالك. 

ثمانيني يريد البقاء في الحكم. 

ْلُد: القاسي.  صلد: الصَّ

َصلَِع َيْصَلُع َصَلعًا فهو أْصَلُع: بال شعر على 
رأسه. 

لِ�ُف:  والصَّ التكبُّ�ر.  َل�ُف:  الصَّ صل�ف. 
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ال�ُمَتكبِّر، والجمع َصالَفى.

واألَْصَلُم:  َقَطَع األُُذن.  َيْصِلُم َصْلم�ًا:  َصَلَم 
مقطوع األذن.

الق�وُم:  َص�مَّ  وَصَمم�ًا:  �ًا  َصمَّ َيَص�مُّ  َص�مَّ 
أغلقوا أس�ماعهم، ﴿ وحِس�بوا أن ال تكون 
�وا آذانهم عن  وا﴾، )َصمُّ فتن�ٌة َفَعُم�وا وَصمُّ
َمُم: فْقُد الس�ْمع. واألََصمُّ  النصيحة(. / الصَّ
. وحاتٌِم األََصمُّ لم يكن  فاقده، والجْمع ُصمٌّ
ب�ه صم�م. كان فقيهًا متصوف�ًا، جاءته امرأة 
تس�أله مس�ألة فخرج منها ريح، فرفع حاتم 
ِعيًا الصمم حفاظًا على مشاعرها،  صوته مدَّ
عي  وظ�ل ف�ي تل�ك البل�دة س�نين وه�و يدَّ
. /ِصَم�اٌم والجمع  �َم: أصرَّ الصم�م. / َصمَّ
ِصماماٌت، بال ش�دة: ُفتحة ناف�ذة في اتجاه 
واحد، كالفتحة في العجلة ُينفخ الهواء فيها 
إلى الداخل، لكنه ال يخرج. وِصَماُم األََمان: 
صمام في المرجل ُيخِرج البخار عند اشتداد 
الضغ�ط ويقي المرجل االنفجار، وال تخلو 
م�ن صمام األمان حلة، أي طنجرة، ضغط. 
ومجازًا: )اش�تريت العقارات لتكون صمام 

أمان في حال تدهور أسعار العملة(.  

الم�ال  س�كت.  َصْمت�ًا:  َيْصُم�ُت  َصَم�َت 
اِم�ت: النق�د، بخ�الف اإلب�ل والش�اء.  الصَّ
/ ال�ُمْصَمت: المكتنز، وعكس�ها األجوف. 
الج�دار يك�ون ُمْصَمت�ًا، أو بخ�الف ذل�ك 
يك�ون َلْوحي�ن جبس�ًا بينهما ف�راغ. / امرأة 
انة  َجٌة ريَّ َصُم�وُت الَخْلَخ�ال: أي أنه�ا َخَدلَّ

الساقين فال ُيسمع لخلخالها صوت. 

َم�اُخ: قن�اة األذن المؤدي�ة إل�ى  صمخ.الصِّ
ْمالُخ: شمع األذن. الطبلة. والصِّ

ثب�ت.  وُصُم�ودًا:  َصْم�دًا  َيْصُم�ُد  َصَم�َد 
َمُد: من أسماء الله الحسنى. وفسروه  / الصَّ
بالثاب�ت الذي ال يحتاج ش�يئًا وكل موجود 

محتاج إليه.   

نَاُن: الرائحة المنتنة لبول أو عرق  صن. الصُّ
أو للحم فاسد. 

ِصنْ�ٌو وَجْمُعها ِصنْ�واٌن: نظير، )فالٌن  صنا. 
ِصنُْوَك في ُكرهه السفر(، )هؤالِء الموظفون 

ِصنْواٌن في المثابرة(.  

ِصنَّ�ارة: حدي�دة معقوف�ة لصي�د الس�مك، 
لحياك�ة  حدي�دة  أيض�ًا  نَّ�ارة  والصِّ  . ِش�صٌّ

الصوف. 

ُصنُْبوٌر: حنفيَّة. 

رقائ�ق  ُصن�وٌج:  وجمعه�ا  نْ�ُج  الصَّ صن�ج. 
 . فِّ ال�دُّ ح�ول  معلق�ة  تك�ون  نح�اس  م�ن 
نَّاَجات تلك النُّحاس�ات التي تمس�ك  والصَّ
ْلنها إل�ى َصاَج�ات.  به�ا الراقص�ات، وَس�هَّ
نْجة  نَْجُة: العيار، حديد يوَزُن به. والصَّ / الصَّ
أيض�ًا  البندقي�ة، ويق�ال  م  ف�ي مق�دَّ س�كين 

نَْجُة.  السِّ

ن�دل:  والصَّ َصنْ�َدٌل: ع�وٌد طي�ب الرائح�ة، 
الحذاء المفتوح.
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ناَع�ُة:  / الصِّ َعِم�َل.  ُصنْع�ًا:  َيْصنَ�ُع  َصنَ�َع 
نق�ول ِصناع�ُة اإلع�الم، وصناعة الس�ينما، 
وتتف�ق العربي�ة في ه�ذا التعبير م�ع اللغات 
األجنبي�ة، وكان األقدم�ون يس�ألون الم�رء 
م�ا صناعُت�ك؟ فيق�ول: الفق�ه أو الش�عر أو 
الصيد، إلخ. وقالوا: صناعة الشعر. وعبروا 
ع�ن ذل�ك أيض�ًا بكلمة ف�ّن. وم�ن أمهات 
للعس�كري،  ناعتي�ن(  الصِّ )كت�اب  الكت�ب 
أي صناعتي الش�عر والنث�ر. / االصطناعي، 
ناع�ي أكثر،  أصبح�وا يس�تعملون كلمة الصَّ
فاألقم�ار ِصناعيَّ�ة والتنفُّس صناعي. ولكن 
الس�لوك ال�ُمْصَطنَع هو المفتعل. واصطِناُع 
المعروف: فعل�ه. / التَّصنيُع: ما تحتاج إليه 
بعض البلدان لكنها تكتفي بتشييد الفنادق. 

صنف. التَّصنيف: الترتيب، وأيضًا التأليف. 
وال�ُمَصنِّ�ُف:  �ات.  ال�ُمؤلفَّ وال�ُمَصنَّف�ات: 

المؤلف.

َص�ْه: َأْمِس�ك ع�ن ه�ذا الموض�وع. وَصٍه، 
بالتنوين: ُأْسُكت عن كل موضوع.  

صه�ا. َصْه�َوُة الف�رس والجم�ع َصَهواٌت: 
موضع السرج من ظهره. 

األْصَه�ُب: األصفر الض�ارب إلى  صه�ب. 
الحم�رة والبي�اض. الفرس يك�ون أصهَب، 

ْهباء: الخمر.  والرجل أيضًا. الصَّ

ْهُد: الحرُّ الشديد. صهد. الصَّ

َصَه�َر َيْصَهُر َصْه�رًا: أذاب بالن�ار. / َأْصَهَر 
ُيْصِه�ُر. أصه�ر إل�ى الق�وم: ت�زوج منه�م. 
ْه�ُر: القرابة بال�زواج، وِصهري: زوج  / الصِّ
اٌن كبير للماء  ابنتي أو أختي. / ِصْهِريٌج: َخزَّ

أو للنفط. 

هيل: الصوت  والصَّ َيْصَهُل َصهي�اًل.  َصَه�َل 
الحاد للحصان. 

تري�د  رجعي�ة،  سياس�ية  حرك�ة  ُصهيونيَّ�ة: 
إرج�اع س�اعة التاري�خ إل�ى ال�وراء بالقدر 
هُيونيُّون: أتباع  الصُّ الذي يناسب مناصريها. 
الصهيونية، والجمع على َصهايِنَة تهجيني. 

ُة، والجمع ُص�َوًى: صخرة أو  �وَّ ص�وا. الصُّ
عالمة بارزة في الطريق يهتدي بها المسافر.  

َصْوَمَعة: بيت الناس�ك، ومخزن الحبوب،   
والجمع صواِمُع. 

والش�خص  األدوي�ة.  اُن  دكَّ َصْيَدلِيَّ�ٌة: 
والدراس�ة  َصْيَدالنِيَّ�ٌة.  وه�ي   ، َصْيَدالنِ�يٌّ

َصْيَدَلٌة. 

طب�ق  وه�ي  ي�ن،  للصِّ منس�وبة  أي  ِصينِيَّ�ٌة: 
المغل�ف  الخ�زف  ين�ي:  والصِّ التقدي�م. 

جاج.  بالزُّ
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الضاد

ض. الض�اد ح�رف إطب�اق يخ�رج بحب�س 
الف�م  وس�قف  اللس�ان  بي�ن  ه�واء  حج�م 
أكث�ر مم�ا يحبِ�س ح�رُف ال�دال. ويبدو أن 
كثي�رًا م�ن لهج�ات القبائ�ل كان�ت تجع�ل 
الض�اد والظ�اء واح�دًا، وقد انتش�ر هذا مع 
انتش�ار الناس، فتجد في فلس�طين واألردن 
والع�راق وتون�س الماليي�ن مم�ن يجعلون 
الضاد ظاء، وفي الس�عودية، وفي فلس�طين 
أيض�ًا، لهج�ات تقل�ب الظاء ض�ادًا. وليس 
ْوا اللغ�ة العربية  هك�ذا يق�رأ الق�رآن. وس�مَّ
لغ�ة الض�اد عندما لم يجدوا لغة غيرها تفرد 
له�ذا الصوت حرفًا برأس�ه، على أن صوت 
الضاد موجود في اللغات الس�امية والهندية 

األوروبية ويرسمونه رسمهم للدال. 

. )ال َضيَر عليك(،  َض�اَر َيِضيُر َضْيرًا: أض�رَّ
)وال أج�د َضْي�رًا ف�ي تغيي�ر الموع�د(، )ال 
ش�يَء َضائُِر عاِش�ٍق فإذا نأى.. عنه الحبيُب 
ف�كلُّ ش�يٍء َضاِئ�ُرْه(. / )ق�ال ل�ي أب�ي: ال 

ْر في أمِّك(.  َيِضيُرني أن تهاجر، ولكن فكِّ

ضاز. قسمة ِضيَزى: غير عادلة. 

ْوعُة  َض�اَع َيُضوُع َضْوعًا: ف�اَح العطر، والضَّ
النفح�ة م�ن الطيب أو العطر، )ال تس�ألوني 
م�ا اس�ُمه حبيب�ي.. أخش�ى عليك�م َضْوَعَة 

ُفق�د.  َضَياع�ًا:  َيِضي�ُع  / َض�اَع  الطُّي�وِب(. 
ْيعُة: القرية، والجمع ِضياٌع.  / والضَّ

َض�اَف َيِضيُف ِضياَفًة: ن�زل ضيفًا. / َضيََّف: 
ْي�ُف ينزل على  ق�دم واجب الضياف�ة. / الضَّ
ال�ُمِضي�ف، وُمِضي�ف الطي�ران نصع�د إلي�ه 
ويصع�د بنا. / الضيف إعالميًا: السياس�ي أو 
الخبير الذي يستضاف في نشرة أخبار أو في 
برنام�ج حواري. وم�ن الجهود الت�ي يبذلها 
اإلعالمي�ون، وال يراه�ا الجمه�ور، اختي�ار 
الضيف المناس�ب، وتهيئت�ه للمقابلة بحيث 
يقدم المعلوم�ات واألفكار في وقت قصير. 
/ اإلضاف�ة في النحو: أ( المضاف إليه يكون 
مجرورًا )مس�جد القريِة(، ونتعرف عليه بأن 
نضع بدالً منه ضميرًا، فمسجد القريِة تصبح: 
)مس�جدها(، فإن صح التركيب بعد التبديل 
ويلتب�س  اإلضاف�ة.  أس�لوب  ب�إزاء  فنح�ن 
المض�اف إلي�ه بالصفة، نكش�ف ع�ن عبارة 
)مس�جد كبي�ر( فنجد أنه ال يص�ح معناها لو 
قلن�ا )مس�جده(، إذن فكبير صفة. ب( عبارة 
»أمي�ُن ع�امِّ الجامعة« نقلت م�ن النعت إلى 
عل�ى  تحت�وي  جمل�ة  ه�ي  وه�ا  اإلضاف�ة، 
األسلوبين: )قال األميُن العامُّ لجامعِة الدول 
العربي�ة إن الح�ل سياس�ي ال غي�ر، وأضاف 
أمي�ُن ع�امِّ الجامع�ِة ..(، وهم�ا اس�تعماالن 
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مج�ازان م�ن مجم�ع القاه�رة، واألول ف�ي 
درج  ج(  األفص�ح.  ه�و  الس�ابق  المث�ال 
العباس�يون على تحويل أس�لوب الصفة إلى 
أسلوب اإلضافة. فأكثروا من أسلوب »جزيل 
الش�كر« بدل »الشكر الجزيل«، واليوم نقول 
»عظيم األهمية« الخ. وليس هذا األس�لوب 
مس�تنكرًا ف�ي العربي�ة غي�ر أن�ه كان قلياًل ثم 
اس�تفحل. ]مزي�د م�ن األمثلة ف�ي جزل[ د( 
يوج�د ف�ي الق�دس »ب�اب الجدي�د«، وف�ي 
بي�روت »خندق الغميق« بالغين، وفي نابلس 
»جام�ع الكبير«. وهذه أس�ماء أماكن انتقلت 
م�ن أس�لوب الصف�ة إلى أس�لوب اإلضافة. 
وفي العربية المقيس�ة القويمة نقول )الجامع 
الكبي�ر( ال »جامع الكبي�ر«؛ وحتى العاميات 
المختلف�ة فهي تتب�ع الفصحى في هذا. وفي 
 اآليات التي ظهر فيها هذا األسلوب ﴿ولداُر 
ويوس�ف   ،30 النح�ل   – اآلخ�رِة..﴾ 
ومك�َر  األرِض  ف�ي  و﴿اس�تكبارًا   –  109 

ِء..﴾ – فاطر 43 –، قال المفسرون إنَّ  يِّ السَّ
هذا من باب إضافة الش�يء إلى نفسه أو إلى 
صفت�ه. وعند الفقه�اء عبارة )من باب َأْوَلى( 
وه�ي م�ن ب�اب إضاف�ة الش�يء إل�ى صفته. 

]أنظر باب[

َض�اَق َيِضيُق ِضيقًا، فهو َضيٌِّق: غير متس�ع. 
/ ِضْق�ُت باألم�ر، وضق�ت به َذْرع�ًا: مِللت 

ائِقة المالية، جمعها َضَوائُق.   منه. / الضَّ

ِئيل: القلي�ل الحجم، والمصدر  ض�أل. الضَّ
َضآَلٌة. 

َضاَم َيِضيُم َضْيمًا: َظَلَم. ال�َمِضيم: المغبون 
تِه..  المظل�وم، )ال ُيْعِجَبنَّ َمِضيمًا ُحْس�ُن بِزَّ

وهل َيروُق َدفِينًا ُجوَدُة الَكَفِن(. 

َض�ْأٌن. الض�أن: الخ�راف، والض�أن لحمها 
أيضًا. 

َباب: الغيم الخفيف المنخفض.  ضّب. الضَّ
والَض�بُّ زاحف صحراوي والجمع ِضباب 
ويجمع�ه ُمْحَتِرُش�وه وصائ�دوه الي�وم على 
ُضبَّ�ان. واالحتراش تهييج الحيوان لصيده، 
ويحترش�ون الض�ب بالم�اء إلخراج�ه م�ن 

جحره.

 . ضبر. اإِلْضَباَرة: ال�ِمَلفُّ

َضَب�َط َيْضبُِط َضْبطًا: َأْحَكم. وضبط النص: 
ابط: عسكري من ذوي الرتب  له. / الضَّ شكَّ
المتقدمة، أدناها المالزم وأعالها المش�ير. 
]انظ�ر الرتب�ة في رت�ب[ / ضباط الش�رطة: 
�ْرطِيُّون أو الش�رطة لألف�راد، وال  نق�ول الشُّ
نق�ول ضب�اط الش�رطة إال إن كان�وا ضباطًا 
حق�ًا، وثمة ترجمة ببغائية هنا. ]انظر ش�رح 
ذل�ك في ش�رط[ / األَْضَب�ُط: ال�ذي يعمل 
َضْبَط�اُء.  والمؤن�ث  مع�ًا،  وش�ماله  بيمين�ه 
/ ال�َمْضَبَطُة، ال المزبطة: س�جل الجلسة أو 

التحقيق. 

ْب�ُع والجم�ع ِضب�اٌع:  ُب�ُع أو الضَّ ضب�ع. الضَّ
حي�وان أْرَق�ُط مفت�رس غير ُمْس�َتْأنس، وهو 

أكبر من ابن آوى. 
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َض�جَّ َيِض�جُّ َضجيج�ًا: َصَخ�َب. وأح�دث 
�ًة. / نق�ول، )أح�دث االعت�داء عل�ى  َضجَّ
الفت�اة ضج�ة كبي�رة( وال نس�تعمل العب�ارة 
المترجم�ة: »أثار ج�دالً«، اللهم إال إذا كان 

رد الفعل اقتصر على الجدل. 

َضِجَر َيْضَجُر َضَجرًا: سئم.     

ضج�ع. )َأَقضَّ التفكير ف�ي تكاليف الزواج 
والمعن�ى  الن�وم.  حرم�ه  أي  مضَجع�ه( 
الحرف�ي: م�أل ه�ذا التفكي�ر مضجع�ه، أي 
فراشه، بالَقضِّ وهو الحصى الصغار فحرمه 

النوم.

َح�ى: الوق�ت الذي تت�زاور فيه  ضح�ا. الضُّ
ِحيَّ�ة:  / الضَّ الظه�ر.  قب�ل  البي�وت،  رب�ات 
الش�خص الذي قت�ل في ح�ادث، والجمع 
ِحيَّة أيضًا الذي وقع عليه جرم  ضحايا. والضَّ
د:  ِحيَّ�ة والَجالَّ من س�رقة أو اعت�داء. / الضَّ
طرف�ا ص�راع تعيش�ه المجتمع�ات البش�رية 
كل ي�وم. والتعبير رائج رواج ذلك الصراع. 
عندم�ا يقع احتالل عل�ى بلد ويقتل اآلالف 
م�ن أهله، ث�م يقاومون االحت�الل ويقتلون 
جنديًا محتاًل تتب�رع بعض المحافل الدولية 
بتوزيع اللوم بالتس�اوي على الطرفين، وفي 
هذا مس�اواة بين الضحي�ة والجالد. ويحذر 
اإلعالم�ي من ه�ذا ف�وكاالت األنب�اء التي 
تنقل خبر تدخل عس�كري محمول جوًا في 
بل�د إفريق�ي، ت�ورد خبر المئة قتي�ل إفريقي 
بنف�س الكثاف�ة الت�ي ت�ورد به�ا خب�ر مقتل 

جندي فرنس�ي، وفي هذا أكثر من التس�وية 
ة،  بي�ن الضحية والج�الد. / األُْضِحيَُّة بَش�دَّ
: ما يذبح في عيد األضحى، أو  واألضاِح�يُّ

وفاء بنذر. 

َضِح�َك َيْضَح�ُك ِضْحكًا وَضِحكًا: ابتس�م 
بص�وت. ضِح�ك م�ن صاحبه: س�خر منه. 
ْحكُة  أصبح ُأْضُحوَكًة: مدار س�خرية. / الضِّ
ضح�ك  طريق�ة  ِضْح�كاٌت:  وجمعه�ا 
ْحَكُة  الش�خص، )له ِضْحكة جميلة(. / الضَّ
ُة م�ن الضحك،  والجم�ع َضَح�كات: الم�رَّ

)تعالت َضَحكاُتهم(. 

ْحُل: ال�ذي ال عمق له.  ضح�ل. الم�اء الضَّ
وكذا التفكير الضحل، وَضَحاَلة التفكير. 

ًا: دفع الس�ائل بقوة. واآللة  َضخَّ َيُضخُّ َضخَّ
ُة.  ال�ِمَضخَّ

ِضخ�اٌم  والجم�ع  َضْخ�ٌم  الرج�ل  ضخ�م. 
والمرأة َضْخَمٌة والجمع َضْخماٌت.

ضّد. ظرف مكان معناه: مقابل، ولذا فحقها 
النص�ب في كل مكان. نقول، )محموٌد ضدَّ 
رأي�ي( فمحم�ود مبتدأ، وض�دَّ ظرف مكان 
منص�وب متعلق بالخب�ر المحذوف فكأنك 
قل�ت )محموٌد »واق�ٌف« ضدَّ رأيي(، لكنك 

حذفت »واقٌف«.  

واُء  َض�رَّ َيُضرُّ َضَررًا: إن لم ينفع�ك هذا الدَّ
ًا. / أَض�رَّ بنا  ك. فه�و ليس َض�ارَّ فل�ن َيُض�رَّ
: )اْضَطرَّ  . / اْضَطرَّ نا، فهو ُمِض�رٌّ األم�ر: َضرَّ
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 : دًا إلى البقاء في البيت(. اْضُطرَّ المطر محمَّ
)اْضُط�رَّ محم�د إل�ى البق�اء في البي�ت(. /  
ُة: الزوجة األخرى. وزوجات الرجل  �رَّ الضَّ

ِرير: الكفيف.     َضرائُِر. / الضَّ

اري: المفت�رس. وهي  ض�را. الوح�ش الضَّ
وح�رب  �واري.  والضَّ اري�ة  الضَّ الوح�وش 

ضارية وال تقل َضَراوة عن سابقتها. 

َضَرَب َيْضِرُب َضْربًا: فهو ضارٌب، وَضَرَب 
بالق�رار ُعْرَض الحائط، أي وس�ط الحائط، 
�َخ  الجهل أطنابه: رسَّ أي تجاهله. / ضرب 
األطن�اب أي حب�ال الخيم�ة، أي أن�ه َثَبَت، 
ويعنون بها أيضًا: انتشر. / َضْرَبٌة وَضَرباٌت. 
والجم�ع  ال�ِمْض�َرب  التِّنِ�س  لعب�ة  وآل�ة 
َمَضارُب. / وَمَضارُب البدو: أماكن نزولهم 

حيث يضربون األوتاد وينصبون خيامهم. 

َج  ِم: تلطَّخ ب�ه. / تَضرَّ َج بال�دَّ ض�رج. َتَض�رَّ
 . وجهه خجاًل: احمرَّ

الش�ديدة.  �روس:  الضَّ الح�رب  ض�رس. 
ه�ي  �ر:  ُتَذكَّ وق�د  مؤنث�ة  �ْرُس،  / والضِّ
الطَّاحون�ُة، هي الس�نُّ الداخلية التي تطحن 
بخ�الف  تطح�ن  واألض�راس  الطع�ام، 

القواطع أي األسنان األمامية التي تقِضم. 

َضِرَع َيْضَرُع َضَراَعًة: طلب بخشوع. ومثلها 
َع. / )ال ُيَضاِرُعه أحد في حل المسائل  تَضرَّ
ْرع، بفتح  الرياضية(: ال يش�ابهه أحد. / الضَّ
والجم�ع  البق�رة،  أو  الناق�ة  ث�دي  الض�اد: 

ْرع،  ْرع والضَّ ُض�ُروٌع، )الجف�اف َأْهَلَك ال�زَّ
أم�ات  أي  والنس�ل(،  الح�رث  أهَل�َك  أو 
ال�ُمَض�ارُع،  / الفع�ل  والحي�وان.  النب�ات 
مث�ل »ي�أُكُل«، س�موه كذل�ك ألن�ه يضارع 
االس�م، أي يش�ابهه، في أن�ه يأخذ عالمات 
اإلع�راب رفع�ًا ونصبًا وجزم�ًا، فهو معرب 
ال مبن�ّي. وأح�كام المض�ارع: أ( نواصب�ه: 
)أن، ل�ن، كي، حت�ى، الالم، لئال(. وينصب 
يس�كَت الش�عب(، وبحذف  بالفتح�ة )ل�ن 
ج�وازم  ب(  يجيئ�وا(.  أن  )يري�دون  الن�ون 
المض�ارع: )لم، لما، ال الناهية، الم األمر(. 
وبح�ذف  أعل�ْم(،  )ل�م  بالس�كون  ويج�زم 
الجدي�د(،  بالح�زب  تس�تهينوا  )ال  الن�ون 
وبحذف ح�رف العلة )لم يبَق لدينا وقت(، 
ة عل�ى آخره )لم  وبالفتح�ة إن وجدت ش�دَّ
يس�تعدَّ حس�ن للفح�ص(، وبالكس�رة عند 
التقاء الس�اكنين )لم أسمِع النشرة(. ج( في 
عبارة: )هل نجل�ُس ننتظُر حدوث معجزة( 
تعاق�ب فع�الن مضارع�ان، وهذا أس�لوب 
أدب�ي ال يس�تعمل كثيرًا في س�ياق إخباري، 
بي�ن  »ال�واو«  ن�دسَّ  أن  إل�ى  نمي�ل  فنح�ن 
وننتظر..(. وأندر من  الفعلين: )هل نجلس 
المثال الس�ابق أس�لوب: )ال يس�تطيُع يفهُم 
األم�ر(، وهنا نُدسُّ في األس�لوب الفصيح 
أن يفه�َم..(.  المعاص�ر »أن«: )ال يس�تطيع 
د( المض�ارع المف�رد المنته�ي بأل�ف مث�ل 
)يبَق�ى( يأخذ س�كونًا على الواو في الجمع 
)يبَقْون(، وس�وى ذلك فل�ه الضمة: )يأتي: 
َيأُتون/ يدعو َيدُعون(، )النش�طاء يأتُون إلى 
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مهرج�ان األرض بالمئ�ات، وَيدُع�وَن إل�ى 
مزي�د م�ن الفعاليات االحتجاجي�ة، ويبَقْون 

حتى االختتام(. 

ْع�ف عكس  َضُع�َف َيْضُع�ُف َضْعف�ًا: والضَّ
الض�اد.  بض�م  ْع�ف  الضُّ وقال�وا  الق�وة، 
ْع�ُف: ال�ِمْثالن. نقول: )عدد التالميذ  / الضِّ
ضع�ف عدد التلمي�ذات( فهذا عندما يكون 
عندن�ا عش�رة تالمي�ذ وخم�س تلمي�ذات. 
فإذا كان العدد خمس�ة عش�ر تلميذًا لخمس 
ثالث�ة  وال  ِضعفي�ن  نق�ول  ف�ال  تلمي�ذات 
أضع�اف، ب�ل نق�ول: )ع�دد التالمي�ذ ثالثة 
أمثال عدد التلميذات(، ذلك درءًا للخلط. 

َضَغَط َيْضَغ�ُط َضْغطًا: َكَبَس. وجمع ضْغط 
ُضُغوط، وفي حال االضطرار الحقيقي نقول 
ضغوطات، لكن إعالميين كثرًا يقفزون إلى 
جمع الجمع ف�ورًا، فالفحوص فحوصات، 

ا.   والحشود حشودات، وَهُلمَّ جرَّ

ِضَف�اٌف: ش�اطئ  �ُة والجم�ع  فَّ الضَّ ض�ّف. 
النهر.   

ضف�ا. )ثمة مق�اٌل َضاٍف عن هذا الموضوع 
ف�ي جري�دة أم�س( أي مق�اٌل طوي�ل واٍف. 
/ َأْضَفى لمس�ًة جميلة عل�ى الحفل بحديثه 
زاد.  وَأَض�اَف:  وكس�ا.  أس�بَغ  الجمي�ل: 
�ع. وَأْفَض�ى: أدَّى، )َأَض�اَف  وَأَف�اَض: توسَّ
للجائ�زة،  المرش�حين  قائم�ة  إل�ى  اس�مي 
فَأْضَفى عليَّ بذلك ش�رفًا كبيرًا، لكنه َأَفاَض 
ف�ي التحدث ع�ن مواهبي، مم�ا َأْفَضى إلى 

ش�طب اس�مي من القائم�ة(، )َأَضْفنا مقاالً 
ُيْضِفي َمسحة  عن العمارة اإلس�المية، لعله 
ثقافي�ة عل�ى مجلتن�ا الرياضي�ة، وال ُيفيُض 
المق�ال في التفاصيل، إذ ال نريده أن ُيْفِضي 
إلى انصراف عشاق الرياضة عن المجلة(.  

ِضْف�َدٌع، مذك�ر ومؤنث، والجم�ع َضَفاِدُع: 
�اق المع�روف. ووردت بض�م الض�اد،  النَّقَّ

وغير ذلك. 

َضَف�َر َيْضِفُر َضْف�رًا: صنع َجديلة. والجهود 
ُق�َوى  تتَضاَف�ر أي تتماس�ك مثلم�ا تلت�وي 

الحبل بعضها على بعض في جديلة. 

ُة  َض�لَّ َيِض�لُّ َضالالً: ض�اَع. التضلي�ل مهمَّ
رس�مي  بعضه�ا  كثي�رة،  إعالمي�ة  وس�ائل 
الك�ذب  بنش�ر  ويك�ون  خ�اص.  وبعضه�ا 
المحض، أو بكتم الحقيقة، أو بنش�ر نسخة 
بع�رض  أو  بالمبالغ�ة،  أو  عنه�ا،  مش�وهة 
وجهت�ي نظر عرضًا ليس فيه توازن حقيقي، 
أو باصطناع التوازن الشكلي بحيث يستوي 
الجالد والضحية. وثمة عش�ر طرائق أخرى 
للتضليل. ولئن أقس�م الشاهد أمام القاضي 
، وال ش�يَء غيَر  أن يق�ول »الح�قَّ كلَّ الحقِّ
الح�ّق«، فإنه من واجب اإلعالمي أن يقول 
»الحقَّ وال شيَء غير الحق« هذا هو أضعف 
اإليم�ان، فهل ثمة إعالم�ي يضيف العنصر 
الثال�ث وه�و أن يق�ول »كلَّ الح�ّق«؟ كلما 
َأ مكان�ه  ح�دث ه�ذا أش�رَق اإلع�الم وتب�وَّ

سلطًة رابعة. 
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ْلُع، مؤنثة، والجمع ُضُلوٌع: أحد  ضلع. الضِّ
العظام الرق�اق التي تكتنف القلب والرئتين 
وتصنع القفص الصدري. / )اْضطَّلع وحده 
بالمس�ؤولية عن العائل�ة بعد موت أبيه( أي 
تكف�ل، وأخذ األمر عل�ى أضالعه، وحمل 
الحم�ل على كاهله. و»اضطلع« فيها الضاد 
أصليَّ�ة ألنها من الضلع، وأم�ا »اطَّلع« فهي 
م�ن أخ�وات المطالعة اش�تقاقيًا وليس فيها 
ضاد. / )حكم عليه بالسجن ألنه كان ضالِعًا 
ف�ي الجريمة( أي له ضلع فيه�ا، و)الرئيس 
نيكس�ون ضال�ع ف�ي فضيح�ة ووترغيت(، 
وال نق�ول إن�ه متورٌط، فالمت�ورط يكون قد 
أجب�ر على األم�ر بابتزاز أو نح�وه، )أنزلت 
العقوب�ات بالدول�ة لضلوعها ف�ي اختطاف 

الطائرة(. 

منطق�ة  إلح�اق  �مُّ  الضَّ �ًا:  َضمَّ َيُض�مُّ  َض�مَّ 
بأراضي الدولة إلحاقًا رسميًا، )بعد احتالل 
إس�رائيل  ته�ا  َضمَّ بقلي�ل  الش�رقية  الق�دس 
خالف�ًا ل�كل المواثي�ق الدولي�ة، وزادت أن 
ُة  حرمت س�كانها ح�ق المواطن�ة(. / الضمَّ
عل�ى ح�رف المضارعة: أمثل�ة على الهمزة 
ة في أول مضارعه:  في أول الماضي والضمَّ
)َأض�َرَب، ُيضِرب/ أْه�وى بعصاه، ُيهوي/ 
َأسَرَف، ُيسرف/ أعاَد، ُيعيد/ َأفَلَح، ُيفلح/ 

َأْعَفى، ُيعفي(.  

بالطِّي�ب،  نفس�ه  َلطَّ�َخ  أي  �َخ  َضمَّ ضم�خ. 
وكان الطِّيب في القديم، من مس�ك وعنبر، 
معجونًا لينًا ال س�ائاًل فكان يحُدث تضميخ 

وتلطيخ، واآلن نقول تَعطََّر.    

َم�ادة، والجمع َضَمائُد: ش�اش  ضم�د. الضِّ
يل�ف عل�ى م�كان الج�رح، أو ِعصاَبٌة على 
نق�ول:  العيني�ن.  أو لس�تر  لُِص�داٍع  ال�رأس 

َد الجروح تْضميدًا(.  )َضمَّ

ويك�ون  ه�زل،  ُضُم�ورًا:  َيْضُم�ُر  َضَم�َر 
التَّضمير لخيل الس�باق بإجرائها أشواطًا في 
َحْلبة التضمير. / أْضَمر ش�يئًا: نواه، وأخفاه 
ِمي�ر: ذلك الم�كان من  ف�ي ضمي�ره. / الضَّ
يطَّل�ع  أن  ال�ذي ال يج�وز ألح�د  اإلنس�ان 
علي�ه، فإن حاول المحقق اس�تخراج أفكار 
إذن  فالس�جين  عليه�ا  لمعاقبت�ه  الس�جين 
م�ن س�جناء الضمير، والس�جين السياس�ي 
س�جين ضمير. / ال�ِمضمار: ميدان تضمير 
ة في هذا  الخيل، وهو المجال، )ضيفنا ُحجَّ
ًا: أ( الضمير قد  المضم�ار(. / الضمير نْحويَّ
ال يوافق االس�م ال�ذي يعود عليه: )بعضهم 
جم�ع.  وج�اءوا  مف�رد،  فبع�ض  ج�اءوا(، 
والس�بب انصراف ذهن القائ�ل إلى األَفراد 
ال إلى لفظ بعض. ومثلها )داهمت الشرطة 
المن�زل وقالوا إنهم عثروا على مخدرات(، 
فف�ي داهم�ت فك�ر المتكل�م ف�ي الش�رطة 
كمفرد، وفي قالوا انصرف الذهن إلى أفراد 
الشرطة. وهذا كله صحيح في العربية. ب( 
ضمي�ر الفصل ال يؤث�ر إعرابيًا: )كان الوزيُر 

هو صاحَب االقتراح(.

َمان�ُة  َضِم�َن َيْضَم�ُن َضمان�ًا: تعه�د. / الضَّ
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إج�راء  باتخ�اذ  �دات  تعهُّ مان�ات:  والضَّ
الحق�ًا، )كثيرًا ما تك�ون الضمانات الدولية 
حبرًا عل�ى ورق(. / الش�كل وال�َمْضُمون: 
ذراع�ان يك�ون بينهم�ا تفاع�ل. فف�ي اللغة 
ُتَع�دُّ المفردات ش�كاًل والمعان�ي مضمونًا، 
وف�ي الف�نِّ قد يك�ون الش�كل مهم�ًا أهميَّة 
ف�ي  لطي�ف  ب�اب  / التَّْضِمي�ن  المضم�ون. 
العربي�ة، نفتح�ه بأمثل�ة: تق�ول »س�مع الله 
وال  الن�اَس،  يس�مع  والل�ه  حم�ده«  لم�ن 
يس�مع للناِس. ولكن الفعل )سمع( ُأْشِرَب 
معن�ى فع�ل آخر هو »اس�تجاب«. وجاء في 
الق�رآن الكري�م: ﴿وال تأكل�وا أمواَلهم إلى 
�وا أمواله�م  أموالك�م﴾ والمعن�ى ال »َتُضمُّ
 إل�ى أموالكم ث�م تأكلوها«. وج�اء: ﴿والله

والفع�ل  المصل�ح﴾  ِم��ن  المفس�د  يعل��م 
»يعل�م« ٰههنا تضم�ن معنى الفع�ل »يميز«. 
وجاء: ﴿َفْلَيحَذِر الذين يخالفون عن أمره﴾ 
أي يخرج�ون عن أم�ره. ومثل هذا في لغتنا 
المعاص�رة، نق�ول: )تقاع�س ف�ي واجباته( 
ع�ن..«  »تقاع�س  المعاج�م  ف�ي  واألص�ل 
ر«.  نَّا فع�ل تقاعس فع�ل »َقصَّ غي�ر أنن�ا ضمَّ
غياب�ه«،  من�ه س�بب  »اس�توضحنا  ونق�ول: 
واألصل »اس�توضحناه س�بب غياب�ه«، غير 
نَّا استوضحه الفعَل طلب منه. وثمة  أننا ضمَّ
عبارة س�ائرة في اللغة هي »من كثب« وهذا 
األصل، غير أن »عن كثب« أسير منها، ذلك 
أنهم يضمنونه�ا عبارة »عن قرب«، أو »عن 
بعد«. ونقول على األصل: »لن أكترَث له«، 
ولكنن�ا كثيرًا ما نقول: »لن أكترث به« ذلك 

أنن�ا نضم�ن »أكترث ل�ه« الفع�ل »أعبأ به«. 
وفي األصل »التزم الشروَط«، ونقول »التزم 
بالش�روط« ونحن نعني: »تقيَّد بالش�روط«. 
فالتضمين أن يؤتى بفعل وُيقصد به معنيان: 
معن�اه هو ومعنى فع�ل آخر يدل عليه حرف 
الجر الذي يأتي مالئمًا للفعل غير المذكور. 
ع فُتوِقع  يقول ابن ِجنِّي: »إن العرب قد تتوسَّ
أح�د الحرفي�ن موقع اآلخ�ر، إيذانًا بأن هذا 
الفعل في معنى ذلك اآلخر«. وقال غيره إن 
ه�ذا باب في العربية ل�و جمع جله، بله كله 
لج�اء كتابًا كبي�رًا. ونقول: لو نظ�ر فيه أهل 
»قل وال تقل« ألراحوا واس�تراحوا من كثير 

مما ساقوه.    

َض�نَّ َيِضنُّ َضنًَّا: بخل. و»المضنون به على 
غير أهله« عن�وان بضعة كتب قديمة. / )لم 

َيِضنَّ عليَّ بنصائحه(. 

ضن�ا. َضنِ�َي َيْضنَ�ى َضنَ�ًى: اش�تد مرض�ه. 
/ )َأْضنَاُه البحث عن أصل كلمة(: أرهقه. 

نُْك: الشقاء.  ضنك. الضَّ

ش�اَبَه،  مضاه�اًة:  ُيَضاه�ي  ضاه�ى  ضه�ا: 
أدوات  م�ن  الخط�وط  )ُمَضاه�اُة  وق�اَرَن، 
القضاء، ولهذا الف�ن خبراؤه(. / )في وقت 
قصي�ر حققن�ا إنج�ازات ال ُتَضاَهى(، أي ال 

شبيه لها.

ضهد. اْضطَّهد: أذلَّ وظلم. 

�ْوُء، بفتح الضاد: النور. اإلضاءة  ضوأ. الضَّ
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ف�ي صناع�ة التلف�زة فن قائ�م بذات�ه، وربما 
أنف�ق فري�ق التصوير من الوق�ت في إضاءة 
تصوي�ر  ف�ي  ينفق�ه  م�ا  أضع�اف  الموق�ع 
المقابلة. واإلضاءة الباردة تكون باس�تخدام 
مصدر ضوء ال يشع إال القليل من الحرارة. 
ْوضاُء: الجلبة، )أْجَمعوا َأمَرهم ِعشاًء  / الضَّ

ا.. َأْصبحوا َأصَبَحْت لهم َضْوَضاُء(.   فلمَّ

ض�وا. َضِوَي َيْضَوى َضَوًى: ضعف وهُزَل. 
الجديد(،  الزعي�م  ل�واء  / )انَض�وى تح�ت 
وقيل )انضوى إلى الجماعة( بتضمين معنى 

انضم. ]انظر التضمين تحت ضمن[   
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الطاء

ط: ح�رف فخ�م يؤث�ر نطق�ًا فيم�ا ج�اوره. 
ف�ي كلم�ة »بس�يط« تصبح الس�ين قريبة من 
وف�ي  بعده�ا.  ج�اءت  الط�اء  ألن  الص�اد، 
»اقتط�اع« يضط�ر اللس�ان إلى تفخي�م التاء 
لمجاورته�ا الطاء، وق�د يتغيَّر مخرج القاف 
قلياًل، فتصبح الكلمة أش�به ب�� »اخططاع«. 
]انظر الويات اللس�ان، في لوى[ قد ُيْشِرُب 
بعُضه�م الطاء قلياًل – أو كثيرًا – من الضاد 
كقوله�م »مضب�خ« للمطبخ في بعض أنحاء 
مص�ر، وق�د ُيْش�ِربون الط�اء بع�ض الس�ين 
كقوله�م »طس�ويل« لطويل ف�ي بعض مدن 
فلس�طين، وق�د يجعلونه�ا ت�اء على س�بيل 
التظرف، أو لهجًة في كلمات كقولهم تقس 

للطقس في بعض أنحاء لبنان. 

َط�اَب َيطِيُب طِِيبًا: ط�اب الم�ُقام لي هنا./ 
التَّْطيِي�ُب، في المغرب: الطَّْه�ُو. والتَّْطيِيُب: 
كل  ف�ي  َطيِّ�ب!  نِعمت�ك:  لَِولِ�يِّ  تق�ول  أن 
، وجمعها  َبَك الناس الم�َُطيِّباتِيَّ مناسبة، فيلقِّ

ال�ُمطيَِّباتِيَّة.  

ط�اح. َأطاَح بِه وُيطِيح بِه: أس�قطه. ووردت 
َأَطاَحُه.

ط�اَر َيطِي�ُر َطَيَرانًا: عال في الج�و. / الطَِّيَرُة: 
التش�اؤم، وهي مش�تقة م�ن مراقبتهم وجهة 

ة(،  َعُموِديَّ الَحّظ. / )طائرة  الطير الس�تِْكنَاِه 
أو َس�ْمتِيَّة، أو ِمْرَوحيَّ�ة، وكله�ا أخف على 
اللس�ان العربي من »هليكوبتر«. / )كان في 
الطائرة سبعون راكبًا(، ربما كان هذا أفضل 
من القول »كان على متن الطائرة..« فالمتن 
في العربية الظَّْهر، ولئن ساغت عبارة »على 
متن الس�فينة« فال تس�وغ للطائرة. وإن نوى 
مذي�ع أن يقول »ف�ي بطن الطائ�رة« قلنا له: 

بل قل »على متنها«.

طائ�ش،  فالس�هم  َطْيَش�ًا:  َيطِي�ُش  َط�اَش 
والشاب طائش. 

ط�اع: )انس�حَب َطَواِعَي�ًة( أي بغي�ر إجبار، 
و)سينس�حب َطْوَعًا أو َكْرَهًا(: أي راضيًا أو 

ُمرَغمًا.

َط�اَف َيُط�وُف َطَواَفًا: جال وس�اح. ونقول: 
َف ف�ي البالد بمعنى ط�اف. / الطَّائِِفيَّة:  َط�وَّ
أو  الديني�ة  الطَّائف�ة  إل�ى  االنتم�اء  تغلي�ب 
المذهب عل�ى االنتماء الوطن�ي. والطائفية 
ال ت�كاد ترد إالَّ في س�ياق ال�ذم. / الطَّْيُف: 
أل�وان س�بعة يتحل�ل إليه�ا الل�ون األبيض، 
وهي األحمر فالبرتقالي فاألصفر فاألخضر 
الطَّْي�ُف  فالبنفس�جي.  فالنيل�ي  ف�األزرق 
السياس�ي: مجم�وع م�ا ف�ي البلد م�ن قوى 
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واتجاه�ات سياس�ية وأح�زاب، )التش�كيلة 
الحكومي�ة الجديدة تغطي مس�احة واس�عة 

من الطيف السياسي في البالد(. 

ط�اق. َأَط�اَق ُيطِي�ُق إَِطاَقًة: احتمل بمش�قة، 
)م�ن َأَطاَق البحث ن�ال الدكتوراه، ومن لم 
ُيطِ�ْق اش�ترى الدكتوراه م�ن جامعة رديئة(. 
تح�ت  يعتمرون�ه  رأس  غط�اء  / الطَّاِقيَّ�ة: 
ْوها الَعَرِقيَّ�ة ألنه�ا تمت�ص  الكوفي�ة، وس�مَّ

العرق. 

طوي�ل،  زم�ن  فه�و  ُط�والً:  َيُط�وُل  َط�اَل 
طويل�ة،  واألزم�ان  طوي�ل.  ش�خص  أو 
يثرث�ر  ظ�ل  وق�د  )طِ�َواٌل(.  واألش�خاص 
)َط�َواَل الوق�ت(. / قديمًا قال�وا: هذا رجٌل 
ُط�َواٌل أي طوي�ل. / طاَلما: تعن�ي كثيرًا ما، 
)طالم�ا حاول�ِت المعارضة فت�ح حوار قبل 
بدئه�ا العصيان المدني(، واس�تعمال طالما 
بمعنى »ما دام«: »طالما األمر هكذا فسوف 
ي، وهنا األصحُّ  أطالب�ه بالمبلغ كام�اًل« عامِّ
الق�ول: )م�ا دام األم�ر هك�ذا..( . / نق�ول 
طاِوَل�ة المفاوض�ات: أما المائ�دة فللطعام. 
ومحادث�ات الطاول�ة المس�تديرة تل�ك التي 
ٌر يجلس على رأس طاولة  ليس فيها متص�دِّ

مستطيلة، بل جميع األطراف متساوية. 

ط�ان. األَْطَياُن: األراضي الصالحة للزراعة، 
مش�تقة م�ن الطِّي�ن. وتش�كل األطي�ان، مع 
العق�ارات، األم�وال غير المنقول�ة. / )هذه 
�ُة النََّداَوُة.  المش�كلة تزيد الطِّي�َن بِلَّة(، والبِلَّ

ة من قال َبلَّة بفتح الالم. وثمَّ

بكسر الطاء. )الطِّباَبُة( حرفة   ) )الطِّبُّ  : طِبٌّ
: فرع  ْرِعيُّ الطبيب. ُهم )َأطِبَّاُء(. / الطِّبُّ الشَّ
م�ن الطب يلبي حاجات الجهات الرس�مية 
وصف�ه  هن�ا  وم�ن  والمحاك�م،  كالش�رطة 
بالشرعي ال من الشريعة؛ ويبحث في سبب 
وتوقي�ت الوفاة، وتحديد أو تخمين الس�ن، 

إلخ. 

طبا. ُطوبى للفقراء: باركهم الله. الطُّوَباوي: 
من يحلم بمجتمع مثالي، في مدينة فاضلة. 
�ة: نه�ٌج فك�ري في�ه  / االش�تراكية الطُّوباِويَّ
العلمي�ة.  االش�تراكية  ونقيض�ه  رومنس�ية، 
وتبين بعد عقود كثيرة أن فكر »االشتراكيين 
العلميي�ن« يحت�وي على قدر غي�ر قليل من 

األحالم. 

َيْطُب�ُخ َطْبخ�ًا: أنضَج بالن�ار. الطبخة  َطَب�َخ 
السياس�ية: كلم�ة مش�حونة تتضم�ن معن�ى 
ع�دم  اإلعالم�ي  يخت�ار  وق�د  »مؤام�رة«، 

استعمالها لما فيها من شبهة االبتذال.   

طب�ر. طاب�ور: صفٌّ م�ن الن�اس، والطابور 
الخام�س: ن�اس م�ن أه�ل البلد يس�اعدون 
األجنب�ي. ق�ال الجن�رال إميليو م�وال، وهو 
يحاصر مدريد بأربعة طوابير من العسكر في 
الحرب األهلية اإلس�بانية 1936، لصحفي: 

لديَّ طابور خامس داخل المدينة.  

مة،  ر النَُّسخ. الطابِع:السِّ َطَبَع َيْطَبُع طِباعًة: كرَّ
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طابِ�ُع  وه�ذا  ممي�ز،  َطابِ�ٍع  ذات  )المدين�ة 
بري�د(. / التَّْطبِيُع: جْع�ُل العالقات طبيعية. 
/ الطَّْب�ُع والطَِّباع الحس�نة: الُخُل�ق. / َطْبَعٌة 
من الكتاب وَطَبعات، الطبعة الم�َِزيدة: فيها 
َح�ة: ُأدِخل�ت عليها  م�ادة إضافي�ة، والم�ُنَقَّ
تحس�ينات. وقد يوس�م الكت�اب بأنه »طبعة 
مزيدة ومنقحة« وهو مس�روق باألوفس�ت، 
فيك�ون ص�ورَة طِْب�ِق األص�ل ع�ن الطبع�ة 
/ َمْطَبَع�ٌة  تنقي�ح.  وال  زي�ادة  ب�ال  األصلي�ة 
وَمَطابِ�ُع: مكان الطبع. / الفن�ان ال�َمْطبوع: 

الموهوب، ففنه طبع فيه أصيل. 

لألص�ل.  مماث�ل  األَْص�ل:  طِْب�ُق  طب�ق. 
/ طابٌِق، في البناية: َدْور. / الطََّبَقة: مصطلح 
سياسي–اقتصادي درج الباحثون على ربطه 
العمال، والفالحين،  بطريقة اإلنتاج: طبق�ة 
والبرجوازيي�ن. لغي�ر ذل�ك األفض�ل كلمة 
م�ن  ش�ريحة  المقاب�ر  )س�كان  »ش�ريحة«: 
الش�احنات(.  س�ائقو  وك�ذا  المجتم�ع، 
/ الطبق�ة السياس�ية، في مصطل�ح اإلعالم: 
كل م�ن يعم�ل ف�ي الحق�ل السياس�ي م�ن 
وزراء ون�واب وحزبيي�ن، إل�خ. / »التطابق 
ف�ي وجه�ات النظ�ر«: عب�ارة ف�ي اإلع�الم 
الرس�مي، فق�دت صدقيتها، فال يس�تعملها 
اإلع�الم ذو االس�تقاللية إال مضطرًا وناقاًل 
الكثيف.  الم�ُْطبِ�ق:  عن مص�در. / الظ�الم 
/ والم�َْطَبِقيَّ�ة: وعاء ذو طبقات لنقل وجبة، 

َفْرَطاس«.  وهو »السَّ

آل�ة  وَطَب�الت:  وَطْبَل�ٌة،  وُطب�ول،  َطْب�ٌل 

موسيقية ال تصدر نغمًا على درجات السلم 
الموسيقي بل َنَقرات تضبط اإليقاع، فالنقرة 
ّم تك�ون رأس الوحدة  ى الدُّ الغليظ�ة وتس�مَّ
اإليقاعي�ة، وتنش�أ م�ن ض�رب الطبل�ة على  
ى التِّّك  وسط غشائها، والنقرة الحادة وتسمَّ

تخرج من جوانب الغشاء.  

ُطُبوغرافي�ا: عل�م التضاري�س. وُطبوغرافيُة 
م�كاٍن معين ش�كُل س�طح األرض فيه، بما 
عليه من جبال ووديان وأنهار، إلخ. ورس�م 

الخرائط لكل هذا هو علم القرطوغرافيا.

طج�ن. الطَّاِج�ُن: وع�اء خ�زف ُيْطَب�خ فيه. 
والطَّاِج�ن، أيضًا: الطع�ام المطبوخ في هذا 

الوعاء. وهو الطَِّجين في دول المغرب. 

المع�روف،  العض�و  الطَِّح�ال:  طح�ل: 
والطَُّحال التهاُبه. 

َطَح�َن َيْطَح�ُن َطْحنًا: َدقَّ وفتَّ�ت. الطَِّحينَُة: 
اش�ي.  الرَّ المعص�ور المطح�ون،  ْمِس�م  السِّ
قيق أي الطَّحين،  والطِّْحُن، بكسر الطاء: الدَّ
أرى  وال  َجْعَجَع�ًة  »أس�مُع  المث�ل:  ومن�ه 

طِْحنًا«. 

َط�َرَأ َيْط�َرُأ ُط�روَءًا: حدث على غي�ر توقُّع. 
حالة الطَّ�َواِرئ: تعطيُل الحاكمين عددًا من 

القوانين مؤقتًا. 

ط�را. َأْطَراُه وُيْطِري�ه إِْطراًء: أثنى عليه. ومن 
ن  ق�ال »أط�رى فالٌن عل�ى فالن« فق�د ضمَّ

»أطرى« معنى أثنى. واألصل بغير على. 
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لبن�ان،  ف�ي  الش�ام  طرابل�س  َطَراُبُل�س: 
وطرابل�س الغرب في ليبيا. وأهل المدينتين 
الترتيب.  ْطَراْبُلس وْطَراْبِلس على  ينطقونها 

والفصحى تتأبَّى البدء بساكن. 

َيْط�َرُب َطَربًا: اس�تخفه الفرح. وفي  َط�ِرَب 
القدي�م كانت تعني اس�تخفه الح�زن أيضًا. 
االس�تعمال  وف�ي  المغنِّ�ي،  ال�ُمْط�ِرب: 
الرصين ُتس�تعمل »المغنِّ�ي« ألنها محايدة، 

فأما »ُمطرب« فمفردُة ثناء. 

َط�َرَح َيْطَرُح َطْرَح�ًا: ألقى. َطَرَح�ِت المرأة 
الجنين: أسقطت قبل اكتمال. الطَّْرح: كلمة 
أثيرة لدى الساس�ة والنشطاء تعني مجموعة 
أف�كار وتوجه�ات، )ه�ذا الط�رح يعني في 
المحصل�ة التن�ازل عن عدد م�ن الثوابت(. 
– أو  يكتب�ه  جامع�ي  بح�ث  / األُْطُروَح�ة: 

ينسخه – الطالب لنيل شهادة. 

�َرَد: اطَّ�َرَدت  اطَّ َيْط�ُرُد َط�ْرَدًا: أبع�َد.  َط�َرَد 
فه�ي  الش�ذوذ،  م�ن  خل�ت  أي  القاع�دة 
قاع�دة ُمطَّ�ِردة. باطِّ�راد: أي بانتظ�ام، )كان 
التفجي�ر فالتهجير يجريان باطِّراد مما يش�ير 
إل�ى مخط�ط تطهي�ر طائف�ي(. / المط�اردة 
لتعق�ب  الغي�ر  أراض�ي  دخ�ول  الس�اخنة: 
مهاِجمي�ن، )احتفظ�ت إس�رائيل بما س�مته 
الحقَّ في المطاردة الس�اخنة مما أخلَّ بهيبة 

السلطة الفلسطينية(. 

ًا: َنَب�َت، )هذا فتى قد َطرَّ  ط�رر. َطرَّ َيُطرُّ َطرَّ
ًا:  شارُبه، وأنت لم َيُطرَّ شارُبك بعد!(. / ُطرَّ

ًا،  أي جميع�ًا، )أصبح يش�كُّ في الن�اس ُطرَّ
ولزم بيته(. 

َط�َرَش َيْط�ُرُش طِراَش�ًة: صب�غ بيت�ه بط�الء 
كلس�ي، بخ�الف »َدَه�َن« الت�ي تعن�ي صبغ 
بط�الء ُدهن�ي زيت�ي. / األَْط�َرُش: ضعي�ف 
الس�مع، وه�ي َطْرَش�اُء. وِحواُر الطُّْرَش�ان: 
الجدل العقيم. والطََّرُش أخفُّ من الصمم. 

َطَرَف فالٌن عينَه، يْطِرُفها: أي آذاها. َطَرْفُت 
عيني بِرْمٍش دخ�ل فيها، فهي َمْطُروَفٌة. وقد 
اْنَطَرَفْت عيني. / )الطَّْرُف( هو العين، نقول: 
)المدير يرى الراش�ي والمرتش�ي ثم َيُغضُّ 
الطَّ�ْرف(، ونق�ول: )أوع�َز إلي�ه م�ن َطْرٍف 
الكيم�اوي(،  الس�الَح  اس�تخدِم  أِن  َخِف�يٍّ 
ف  وَطْرَفُة عين: مدة ش�ديدة القصر. / التََّطرُّ
أكثر من التش�دد، فالتش�دد ق�د يقتصر على 
الفك�ر، فأم�ا التط�رف فكلم�ة فيه�ا تلمي�ح 
إل�ى العن�ف. / الطُّْرَف�ة: الن�ادرة، والش�اعر 

الجاهلي هو َطَرَفُة بَفَتحاٍت ثالث. 

. الطَِّريق مذكر، وقد  َطَرَق َيْط�ُرق َطْرقًا: دقَّ
يؤن�ث، وجمعها ُطُرق، وُطُرقات، والطَّريقة 
المختلف�ة  / واألوان�ي  طرائ�ق.  جمعه�ا 
األش�كال المتصلة من أسفل تدعى األوانَي 

ال�ُمْسَتْطِرَقة. / والِمْطَرَقُة جمعها َمطارُق.

َطاَزٌج: حدي�ث القطف، )هذه فاكهة  طزج. 
طاَزَجة(. 

َطْسٌت، ُطُسوت: وعاء كبير للَعْجن أو غسل 
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األيدي. وفي الدارجة َطْشٌت وُطُشوت.

طع�م. الطَّْعِميَُّة بمصر: ُفوٌل مس�لوق ُيْكَبس 
ويقلى بالزيت، وهي في بالد الشام الَفاَلفُِل 

ص ال الفول.  الذي يصنع من الِحمَّ

وه�ي  برم�ح،  ش�كَّ  َطْعنَ�ًا:  َيْطَع�ُن  َطَع�َن 
َطْعنَ�ٌة بس�كين وَطَعنَات. / َطْع�ٌن في نتيجة 
انتخاب�ات، والجم�ع ُطُع�ون: تش�كيك في 

نزاهتها، وشكوى قانونية بوجود مخالفة.  

طغ�ا. َطَغ�ى َيْطَغ�ى ُطْغَيانًا: بغ�ى. الطَّاغي: 
المتجاوز حده، نهرًا فاَض أم شخصًا ظلم. 
/ والطَّاِغَيُة: الدكتاتور. وقد درجت وس�ائل 
إع�الم غربي�ة كثي�رة على اس�تعمال وصف 
الح�كام عن�د ذكرهم  »الدكتات�ور« لبع�ض 
للم�رة الثانية ضمن الخبر. وف�ي هذا ُحْكٌم 
يَم�سُّ بالحياد. نفضل كلم�ة طاغية وُطغاة، 
ولعربيَّته�ا،  جمعه�ا  وس�هولة  لس�هولتها 
س�ياق  ف�ي  إال  اس�تخدامها  ع�دم  ونفض�ل 
تاريخ�ي، بع�د أن يك�ون مر زم�ن خمد فيه 
اله�وى السياس�ي. مثال: )حم�ل الكواكبي 
على كل الطغاة في »طبائع االستبداد«(.       

َطَف�ا َيْطُف�و َطْفَوًا: عال فوَق الم�اء. الطُّوفاُن 
والطُّوَفان�ات: جن�ون الم�اء، وه�و أكثر من 

الَفَيَضان.

َطَف�َح َيْطَفُح َطْفَحًا: امتأل ففاض. / الطَّْفُح: 
بثور على الجلد. 

َطَفَر َيْطِفُر َطْفَرًا: قفز. وهي َطْفَرٌة وَطَفَرات. 

فانص�رف.  م�لَّ  َطْفَش�ًا:  َيْطَف�ُش  َطَف�َش 
/ التَّْطِفي�ش: التهجيج، سياس�ة يتبعها اللئام 

بإزعاج الناس عن وطنهم. 

�َف: أنَق�َص في ال�وزن أو الكيل، ﴿وْيٌل  َطفَّ
ِفين﴾.  للُمَطفِّ

َطِفَق َيْطَفُق َطْفَقًا: بدأ. 

�اًل: فرض نفس�ه  �ُل َتَطفُّ �َل َيَتَطفَّ طف�ل. َتَطفَّ
عل�ى وليمة. قيل إن الفعل اش�تق من اس�م 
»ُطَفْي�ٍل« الكوف�ي الذي كان يغ�زو الوالئم. 
/ الطُُّفوَلة: ما بين المولد والبلوغ. وقد تمد 
بع�ض المنظمات الدولية س�ن الطفولة إلى 
الثامن�ة عش�رة. في العربية يدعى الش�خص 

بعد البلوغ فتى وفتاة.

َطْق�ٌس: الطَّْق�ُس حال�ة الج�و الراهن�ة، أم�ا 
ال�ُمناخ فطبيعة الجو طوال الس�نة في مكان 
معي�ن. / الطُُّق�وُس للمس�يحيين كالش�عائر 

والمناسك للمسلمين.

/ وَطْق�ٌم  فري�ق.  وَطَواِق�ُم:  َطاِق�ٌم  طق�م. 
�ْفرة  وَأْطُق�ٌم: مجموع�ة متكاملة، كطقم السُّ

وطقم األسنان. 

ط�ّل. َأَط�لَّ ُيطِ�لُّ إِْط�الالً: أش�رَف. الطَّلَّة: 
ْلَعة الحس�نة للمذيع، وهي و»الُحضور«  الطَّ

يحققان للمذيع »الَقبول«. 

ط�ال. َطَل�ى َيْطِل�ي طِ�الًء: َصَبَغ بِده�اٍن أو 
المعِدن�ي.  بالترس�يب  غلَّ�ف  أو  طَِراَش�ة، 
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/ الطِّ�ال: الخم�ر. ج�اء ف�ي ترجم�ة رام�ي 
لرباعي�ات الخيَّام: )هبُّوا امألوا كاَس الطِّال 
قب�ل أن.. َتْفَع�َم كاَس الُعْم�ِر ك�فُّ الَقدْر(. 
فغيرت أم كلثوم الطِّال إلى »المنى« وغيرت 

َتْفَعَم إلى »تمأل«. 

َطَل�َب َيْطُلُب َطَلَبًا: س�أل. المتطلبات كلمة 
صعب�ة عل�ى اللس�ان، وق�د ينطقه�ا الم�رء 
»المططلب�اط«، والمذيع الح�اذق قد يختار 
ذرب  يك�ون  أو  »الم�ُْقَتَضي�ات«،  عليه�ا 
اللس�ان ق�ادرًا عل�ى االنتق�ال بي�ن التفخيم 
والترقي�ق بس�هولة؛ وف�ي »متطلبات« يفخم 
المذي�ع الحاذق التاء األولى لمناس�بة الطاء 
بعده�ا، ث�م يرقِّق الالم فت�رقُّ التاء األخيرة. 
/ )طالِ�ٌب وَطَلَب�ٌة(، و»الطلب�ة« كلم�ة تضم 
الذك�ور واإلن�اث فِم�ن هن�ا إيثاره�ا عل�ى 
المنش�ودة،  البغي�ة  / الطَّلَِب�ة:  »الط�الب«. 
كلمة قديمة: )فأمسك بي وصاح: هذا َطِلبُة 
أمير المؤمنين(، ونستعمل اليوم )المطلوب 

للعدالة(.  

طِلَّْس�ٌم وَطالِس�ُم: لغ�ز. ووردت »طلس�م« 
بُِضُبوط ش�تى اخترنا منه�ا هذا ألنه ذو َوْقٍع 
قوي، وفيه غرابة توحي بما في معنى الكلمة 

من غموض.

َطَل�َع َيْطُل�ُع ُطُلوَع�ًا: ظَه�ر وصِع�د. / حبُّ 
�ُة  يَّ االْس�تِْطالع: الُفُض�ول. / والطَّْلَع�ُة الَجوِّ
َلَع�ات: الغ�ارة، إال إن كان�ت بغ�رض  والطَّ
الطل�وع، )م�ن  التدري�ب. / َمْطَل�ٌع: زم�ان 

مكان�ه.  أو  َمِغيبه�ا(،  إل�ى  الش�مس  َمْطَل�ِع 
/ )اطََّلَع( على األمر رآه، و)اضطَّلع( باألمر 

ل به. ]راجع ضلع[ تكفَّ

كلتاهم�ا  َطالَِق�ة،  أو  طالِ�ٌق  ام�رأة  طل�ق. 
ي  صحيح�ة. وق�د يق�ال ُمَطلََّق�ة. وقد تس�مِّ
نفسها َطِليَقة. / و)بزر المطلَّقات( بزُر بِطِّيخ 
ُيَتس�لَّى بتفصيصه وقزقزته، ويس�مى  صغيٌر 
أيض�ًا البزر المص�ري. / الطَّْل�ُق الناري هو 
الطَّْلَق�ة والجمع لكليهم�ا َطَلَقات. / ُطلَِقت 
الحام�ل فه�ي ُتْطَل�ُق َطْلق�ًا: جاءه�ا الطَّْلُق 
وه�و أل�م ال�والدة. / َأْطَلَق َس�راَحه: حرره 
م�ن االعتق�ال، وأيض�ًا أْطَلَق�ه. / ال�ُمْطَلق: 
غي�ر المقيد بقيد، وُس�مي المفعول المطلق 
في النحو كذلك ألنه غير مقيَّد في التس�مية 
بحرف جر كالمفع�ول فيه، والمفعول معه، 

والمفعول به.   

�ًا: غطَّ�ى بالت�راب. / الطََّمُم:  َط�مَّ َيُط�مُّ َطمَّ
التراب والحجارة الناشئة عن الحْفر. 

عل�ى  النه�ر  يرمي�ه  الطي�ن  الطَّْم�ُي:  طم�ا. 
ش�اطئيه، ومثله »الِغْرَي�ُن«. يقولون »الطَّْمُي 
والِغْرَي�ُن«، وال نجد فارقًا بينهما، إال أقواالً 

َحْشُوها ظنون. 

َطَماطِ�م: الثم�ار الحم�ر المعروف�ة، وه�ي 
فاكه�ة ف�ي التصني�ف العلم�ي، وإن طبخها 
الن�اس م�ع الخضار. والكلم�ة مأخوذة عن 
اإلس�بانية ع�ن إح�دى لغات س�كان أميركا 
األصليي�ن، يقول�ون في بالد الش�ام بندورة 
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م�ن اإليطالي�ة بومودورو، وف�ي مصر قوطة 
من القبطية وتعني الفاكهة. 

د خبرًا س�ارًا. وبذا  َطْم�َأَن ُيَطْمِئُن َطْمَأَنًة: أكَّ
َن عاميَّة.   تحصل الطَُّمْأنِينَة. وطمَّ

َطَمَث�ْت َتْطِم�ُث َطْمَثًا: حاض�ت. والطَّْمُث: 
الحيض. 

َطَمَح َيْطَمُح ُطُموَحًا: تطلَّع إلى المزيد.

َطَمَر َيْطِمُر َطْمَرًا: غطَّى بالتراب. 

َطَمَس َيْطِمُس َطْمَسًا: محا األثر. 

َيْطَم�ُع َطَمَع�ًا: َح�َرَص على الش�يء  َطِم�َع 
وتمن�اه، )هم طامعون في أرضن�ا(، )أطَمُع 

في سعة صدرك(. 

: ألف كيلوغرام  . / الطُّنُّ َطنَّ َيطِنُّ َطنِينًَا: رنَّ
في النظام المتريِّ العش�ري. وفي الواليات 
والصحف�ي  كيلوغرام�ات،   907 المتح�دة 
خب�ر  معالج�ة  عن�د  يحت�رس  االقتص�ادي 

أميركي فيه أطنان.

طن�ب. َأْطنَ�َب ُيْطنِ�ُب إِْطنَاَبًا: استرس�ل في 
ال�كالم. / الطُّنُ�ُب مف�رد وجمعه�ا َأْطنَاٌب: 

حبل الخيمة.

ُطنُْبور: ُب�ُزٌق، آلة وترية، أصغر بطنًا وأطول 
عنقًا من العود. 

َطنَْجَرة: تركية، ويستعملها أهل الشام، وهي 
بمصر حلَّة، وفي الفصحى ِقْدر.

َطَه�ا َيْطُه�و َطْهَوًا: طبخ. َطْه�ُو الطعام عمل 
الطَّاِهي والطَُّهاة، والطَّاِهية والطَّاِهيات.

طه�ر. التَّْطهي�ر العرق�ي: إرغام أق�وام على 
الج�الء عن مواطنهم إلنش�اء كيانات قومية 
أصف�ى. وهو جريم�ة في القان�ون الدولي. 

ومن بابته: التطهير الطائفي.

الرج�ل  َيْط�ِوي  َطيَّ�ًا:  َيْط�ِوي  َط�َوى  ط�وا. 
/ وَط�َوت  المس�افات.  وَيْط�ِوي  القمي�َص 
اَم في  �اُم العم�َر: أذهبْته، )ما أْس�َرَع األَيَّ األيَّ
َطيِّن�ا.. َتمضي علْينا ثم َتمضي بنا(. / َطَوى 
الرج�ُل َيْط�َوى: ب�ات جائعًا، وف�الٌن يبيُت 
الطَّ�َوى: أي على الج�وع، وصاحب  عل�ى 
الُحَطْيَئ�ة ط�اِوِي َثالٍث: أي م�رت به ثالُث 

لياٍل لم يأكل.

طْوٌد: جبل. / ُمنَْطاٌد وَمنَاطِيُد: بالون كبير.
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الظاء

ظ. الظ�اء صوت من أص�وات اللغة العربية 
ف�ي  الم�دن  أه�ل  ينطق�ه  ب�ه.  الَعَب�ُث  كُث�ر 
ب�الد الش�ام ومصر والس�ودان زاي�ًا مفخمة 
فالظاه�ر عندهم زاه�ر. ويجعله أهل بعض 
العضي�م للعظيم.  الق�رى ض�ادًا، فيقول�ون 
الض�اد  موق�ع  ف�ي  الظ�اء  ويس�تخدمون 
فيجعل�ون الضمي�ر ظمي�رًا. وال يكاد يحقق 
الظ�اء والض�اد إال ق�راء الق�رآن وم�ن رحم 
رب�ك م�ن المذيعي�ن. والظ�اء ذال فخم�ة، 
ولفخام�ة الظاء يأتي العامة إلى اس�م كاظم 
فيرتج�ف اللس�ان من ه�ول الظ�اء الفخمة 
فيجع�ل الكاف قافا فتصب�ح »قاظم«، وحق 
هذه الكلمة أن ترقق كافها وتضخم ظاؤها.

ظ�أر. الظِّْئُر: المرضعة غي�َر ولدها. وكانت 
الظبية ظِْئرًا لحيِّ بِن يْقظان في جزيرته. 

أو  الظِّب�ا،  جمعهم�ا  والظَّبي�ُة  الظَّْب�ُي  ظب�ا. 
الظِّباء. / الظَُّبُة حدُّ السيف، والجمع ُظبًا. 

َظ�ُرَف َيْظُرُف َظْرفًا: كان أنيس�ًا فِكهًا َظريفًا 
وهو متميٌِّز بالظَّ�ْرف، بفتح الظاء. / الظَّْرُف 
وال�َمظروف: الرس�الة التي  أيضًا الغ�الف، 
بداخل�ه، وش�اء بعض الموظفي�ن أن يكون 
ف�ي  / الظَّ�ْرف  الظ�رف.  ه�و  ال�َمظ�روف 
النح�و: أ( تقول »جئنا الخميَس« فالخميس 

ظ�رف زم�ان منصوب، وتق�ول »جئن�ا يوَم 
الخمي�ِس« فتكون كلمة »يوم« هي الظرف، 
والخمي�س تصبح مضافًا إليه مجرورًا. ب( 
)كلَّم�ا وعندما وحالما( وأش�باهها ظروف، 

و»ما« الملتحمة بها تعرب مضافًا إليه. 

َيْظَع�ُن َظْعن�ًا: ارتح�ل عل�ى اإلب�ل.  َظَع�َن 
أو  اله�ودج،  َظعائِ�ُن:  والجم�ع  والظَِّعينَ�ُة 

صاحبته. 

َظِف�َر َيْظَف�ُر َظَف�رًا. َظِفر ب�ه: نال�ه. / الظََّفُر: 
النص�ر. / الظُّْف�ُر، جمعه�ا َأْظف�اٌر، وُقالَم�ُة 

ُم َأْظَفاره.  الظُّفر ما ُيَقصُّ منه. وفالن يَقلِّ

، )َظلِْلُت، بكسر الالم، أنتظرك في  َظلَّ َيَظلُّ
الخ�ارج(. / المكان الظَّليل قد يكون تحت 
�ٍة ُأقيمت عند موقف  ش�جرة، أو تحت ِمَظلَّ
ُة يهبطون بها من الطائرة.  الحافلة. / ال�ِمَظلَّ
الشمس�ية.  . / وال�ِمَظلَّة:  ِمَظلِّيٌّ بها  والهابط 
ٌة يش�كلها  : حكوم�ة ُصْوِريَّ / حكوم�ة الظِّلِّ
ف�ي  البرلم�ان  داخ�ل  المع�ارض  الح�زب 
بريطانيا – ونس�خت النظام كندا وأس�تراليا 
الحكوم�ة  ه�ذه  ومهم�ة   ،– ونيوزيلن�دا 
انتق�اد الحكوم�ة القائمة وتعق�ب أخطائها، 
واالس�تعداد لتولي الحكم في حال النجاح 

في االنتخابات المقبلة.
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َظَل�َع َيْظَل�ُع َظَلع�ًا: َع�َرَج ف�ي ِمْش�يته. قال 
هًا بالهمذاني، وقد س�ار على  الحري�ري منوِّ
درب�ه في المقامات: )وإن لم ي�دِرِك الظَّالُِع 

ِليع(. َشْأَو الضَّ

َظَل�َم َيْظِل�ُم ُظْلم�ًا، فه�و ظال�ٌم: أي جائ�ٌر. 
ُم: رسالة شكوى نادرًا ما تلقى جوابًا.  والتََّظلُّ
والظُّالَم�ُة، والظُّالماُت: ما أصاب المظلوم 
من أذى. ومثلها ال�َمْظلَِمُة والجمع َمَظالُم.     

َظم�ا. َظِم�َئ َيْظَم�ُأ َظَم�ًأ: عط�ش. الظَّمآن: 
العطشان والجمع ظَِماٌء. 

َظنَّ َيُظنُّ َظنًَّا: حسب. / ال�ِمَظنَُّة: الموضع، 
ة كتاب�ه من  ، )جَم�َع م�ادَّ والجم�ع ال�َمَظ�انُّ
َمَظانَّ مختلفٍة، بعضها مخطوط(. / الظَّنين: 
، نْحوي�ًا: )ظنن�ُت القّطَة في  المتَّه�م. / ظ�نَّ
تأخ�ذ  أن  يمك�ن   » »ظ�نَّ ح�ذاًء(،  الظ�الم 

مفعولين. 

َظَه�َر َيْظَه�ُر ُظُهورًا: برز. / َتَظاَهر بالش�يء: 
ادَّع�اه. /َظاَهَرهم عل�ى أعدائهم: عاونهم. 
المتطرف�ة.  ضواحيه�ا  المدين�ة:  / ظاِه�ُر 
/ يحفظ السورة عن َظْهر قلٍب، أو عن ظهر 
قلب�ه، أي غيب�ًا. واالس�تِْظهار: الحفظ غيبًا. 
/ الظُّْه�ُر: اللحظ�ة الت�ي تبدأ فيها الش�مس 
رحلته�ا نح�و الغرب، وي�زول فيه�ا الظل، 
في المناطق التي يكون ش�عاع الشمس فيها 
عموديًا. وكلمة »الظهر« عند الغربيين تعني 
الس�اعة الثانية عش�رة بالضبط، وعندنا يمتد 
وقت الظُّهِر إلى أن يصبح طول الظل بمقدار 
الش�خص، أي عندم�ا يحي�ن وق�ت  ط�ول 
العص�ر. وف�ي مواقي�ت الص�الة اجتهادات 
للمذاه�ب. / أقم�ت بي�ن َظْهَراَنْيِه�م، بفتح 

النون، أي وسطهم. 
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العين

ع. ح�رف يخ�رج من أقصى الحل�ق، بدأ به 
الخليل بن أحمد أول معجم عرفته العربية، 

وسمي المعجم باسم هذا الحرف. 

َع�اَب َيِعيُب َعْيبًا: انتقد. وعابه وعاب عليه: 
رم�اه بالنق�ص، )ع�اب علي�ه التقاعس عن 
مس�اعدة أبناء عمه(. األم�ر ال�َمِعيب، بفتح 
الميم: الشائن. ال�َمعايِب: العيوب الُخُلقية. 
الَعْي�ب: نق�ص يك�ون ف�ي ش�خص أو ف�ي 

سلعة، والجمع ُعيوٌب. 

َعاَث َيِعيُث َعْيثًا: أفَس�َد، )عاَث الشبِّيحُة في 
األرض فسادًا(.  ومثلها َعَثا.

ع�اَج َيُع�وُج َعْوج�ًا. عاج الرج�ل بالمكان: 
أق�ام فيه. وعاَج عليه: م�رَّ به. / اْعَوجَّ َيْعَوجُّ 
اْعِوجاج�ًا: انحن�ى. / األَْع�َوُج والَعْوج�اُء، 
والجم�ع لهما ُع�وٌج: المنحرف، المنحني. 
: )يجلس�ون ف�ي بروجهم  / الب�رج العاِج�يُّ
أن  الب�الد والعب�اد  الَعاِجيَّ�ة ويري�دون م�ن 
تحقق خياالتهم(، عبارة تهجينية لمن يبتعد 
ع�ن الواق�ع وهموم الناس ويم�ارس الفكر 
للفكر أو الفن للفن. أصل التعبير من س�فر 
نشيد األَْنشاد 7/4، )عنُقِك كبرٍج من عاج( 
يش�بِّه عنق المحبوبة. وأصبح البرج العاجي 
م�ن رم�وز الس�يدة مري�م العذراء، ث�م رمزًا 

لكل ما هو نبيل مترفِّع عن الشؤون اليومية. 

َع�ْوٌد  رج�ع.  وَع�ْوَدًة:  َع�ْودًا  َيُع�وُد  َع�اَد 
عل�ى َبْدء: عب�ارة فق�دت معناها، وَرْوَس�م 
بمعن�ًى.  واالعتِي�اد  ُد  / التََّع�وُّ مس�تهلك. 
/ َعَوائِ�ُد النف�ط وَعائَِداُته بمعن�ًى. / العاِديُّ 
عند القدماء: المنس�وب إلى قوم عاد، )هذه 
�ٌة( أي قديم�ة ال ُيع�رف لها حافر.  بئ�ٌر عاِديَّ
: المأل�وف. / ال�ُمِعيُد:  الع�اديُّ وف�ي أيامنا 
ُيعيُد الَدرس  معلٌِّم مس�اعد، وكان ال�ُمعي�ُد 
عل�ى الطلبة بعد خروج الش�يخ، وهو اليوم 
ٌس جامعي مبتدئ. / العيد الكبير: عيد  م�درِّ
األضح�ى الذي يلي الوق�وف بعرفة. وعند 
المس�يحيين: الِفْصح. / انتخاب�ات اإِلَعاَدة: 
ه�ي الجولة الثانية من االنتخابات الرئاس�ية 
بحسب نظام الجولتين. ففي الجولة األولى 
يتع�دد المرش�حون، ف�إن لم ين�ل أي منهم 
نس�بة الحسم، وهي غالبًا الخمسون بالمئة، 
أجري�ت جول�ة ثانية بي�ن أقوى مرش�حْين، 

وتسمى انتخابات اإلعادة.

ع�اَذ َيُع�وُذ ِعي�اذًا: لج�أ، )أع�وذ بالل�ه م�ن 
الش�يطان الرجي�م(، )الِعي�اُذ بالل�ه م�ن مثل 
َن بذكر  َذ تعويذًا: حصَّ ه�ذه األعمال(. / َعوَّ
اس�م الل�ه، أو علَّ�ق في رقبته ُرْقَي�ًة يقال لها 
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ذتان:  َتْعوي�َذة عليها آيات وأدعي�ة. / ال�ُمَعوِّ
سورتا الفلق والناس لبدئهما ب� ُقْل َأُعوُذ. 

الحم�ار.  َأْعي�اٌر:  والجم�ع  الَعْي�ُر،  َع�اَر. 
/ والِعي�ُر، بكس�ر العين، مؤنث�ة: القافلة من 
اإلبل. / يتعاَوران: يتبادالن، )منذ عش�رات 
بريطاني�ا  ف�ي  الكبي�ران  والحزب�ان  الس�نين 

يتعاوران الحكم(.  

عاز. َأْعَوَز ُيْعِوُز: افتقر. فهو ُمْعِوٌز، ويش�كو 
الَعَوز. / فالن ُتْعِوُزه الجرأة: يفتقر إليها. 

ْه�ب،  الصُّ البي�ض  اإلب�ل  الِعي�ُس:  ع�اس. 
)كالِعي�ِس في البْيداِء يقُتُله�ا الظَّما.. والماُء 

فوَق ظهوِرها محموُل(. 

َع�اَش َيِعي�ُش َعْيش�ًا: قض�ى حيات�ه. عاَيَش 
ُمَعاَيَش�ًة: خالط. / َتَعاَيش�وا بسالم، ويوجد 
المرت�ب  / ال�َمع�اُش:  َتَعاُي�ٌش.  بينه�م 
ال�َمع�اش:  عل�ى  الش�هري. وأحي�ل ف�الن 
أحي�ل إل�ى التقاع�د. / التََّعيُّ�ش: االرتزاق، 
)رغم أنهم ال يؤمنون برسالة هذه المؤسسة 

َتَعيُّشًا(. اإلعالمية فهم يعملون فيها 

عاص. األمر الَعويص: المعقد الصعب. 

م�ن  عوض�ًا  ذل�ك=  ع�ن  ِعَوَض�ًا  ع�اض. 
ذلك=بدالً من ذلك، )قراءة كتب الرحالت 

ليست عوضًا عن القيام ببعضها(. 

َعاَف َيَعاُف َعْيفًا: َكِرَه الشيَء فتركه، )ِعفُت 
الطع�ام وجديد اللباس لكنني ال أعاف لقاء 

األصدق�اء(. / الِعياَفُة: زجر الطير والتفاؤل 
أو التشاؤم بالجهة التي تطير إليها. 

َق  َعاَق َيُعوُق َعْوقًا = َأعاَق ُيِعيُق إعاقُة = َعوَّ
ُق َتْعويقًا. كل ذل�ك صحيح. ال�ُمعاُق:  ُيَع�وِّ
أو  ذهني�ًا  أو  جس�ميًا  نقص�ًا  يش�كو  م�ن 
عصبيًا. واصطلحوا مدة على تس�مية هؤالء 
األش�خاص بالمتخلِّفي�ن، أي أنه�م تخلَّفوا 
ع�ن غيره�م في الق�درات، ثم عدل�وا عنها 
إل�ى المعاقي�ن ث�م إل�ى ذوي االحتياج�ات 
الخاص�ة، ث�م كأنم�ا ه�م ع�ادوا إل�ى كلمة 
»الذي�ن  تعبي�ر  مؤخ�رًا  وظه�ر  المعاقي�ن، 
يواجهون تحديات جسمية أو ذهنية«. وكل 
هذه التس�ميات ترجم�ات، وال بأس بذلك 
إذ العال�م كله منش�غل بالمس�ألة. وكل هذه 
المصطلح�ات التفافيَّة هدفه�ا التمويه على 
حقيقة أن هؤالء األشخاص يعانون نقصًا.       

َع�اَل يُع�وُل فهو عائ�ٌل، )يُعول خالٌد أس�رة 
المحت�اج  العي�ال  ذو  والعائ�ُل:  كبي�رة(، 
َفَأْغن�ى﴾.  عاِئ�اًل  ﴿ووج�َدَك  للمس�اعدة، 
/ العائِل�ُة: األس�رة. الَعْيلة: الفق�ر. والِعَياُل: 
م�ن يعولهم المرء ويوف�ر لهم الرزق، )جاء 
الَيَس�اَرْين(  َأَح�ُد  الِعَي�اِل  ِقلَّ�ُة  الخب�ر:  ف�ي 
واليس�ار هو الغن�ى. وهذا أس�لوب طريف 
من أس�اليب العربية، قال رجل يحب بطنه: 
)الِحمَي�ُة إحدى ال�ِميَتَتْين(، وقال الش�اعر: 
اَحَتْيِن لِِذي الَهوى..  )وفي اليأِس إِْحَدى الرَّ
اَحَتْيِن ع�ذاُب(، وقيل:  عل�ى أن إِْح�َدى الرَّ
)اإلي�اب أحد الغنيمتين(. / فالٌن عالٌة على 
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غي�ره: معتم�د عل�ى غي�ره ال يكس�ب رزقه 
بنفس�ه. وفالٌن ِعياٌل على غيره: معتمد على 
غي�ره في األف�كار والبحث. / َأْع�َوَل: بكى 

بصوت، وبكاؤه الَعِويُل.

ع�اَم َيُعوُم َعْومًا: َطَف�ا. وَتْعِويُم العملة: ترك 
س�عرها يتغي�ر بحس�ب الس�وق دون تدخل 

المصرف المركزي. / العاُم: السنة.

م�ن  العي�ن:  بكس�ر  الِعي�ان،  ش�اهُد  ع�اَن. 
َش�ِهد بعين�ه. / الَعيِّنَُة: النم�وذج الذي يمثل 
المجموع. وفي اإلحصاء »العيِّنة العشوائية« 
ق�د تأت�ي بنتيج�ة بعي�دة عن حقيق�ة الوضع 
ا، لذا يلَجُأون إلى عينة منتقاة. / في  لسبب مَّ
عيِن المكان: في المكان نفس�ه، عبارة يؤكد 

بها المراسل أنه عاين الحدث بنفسه. 

واح�دة.  دفع�ة  ش�رب  َعبَّ�ًا:  َيُع�بُّ  َع�بَّ 
/ الُعَباب: الموج المرتفع.

، ويغل�ب ورودها مع  َعَب�َأ َيْعَب�ُأ َعْبئ�ًا: اهت�مَّ
نف�ي، )ل�ن َأْعَب�َا به�م(. / َعبَّ�َأ ُيَعبِّ�ُئ َتْعبَِئًة: 
م�أَل. / التَّْعبِئ�ة: التََّهيُّ�ُؤ للح�رب. / الُعُبوَءُة 
المتفج�رة: يغل�ب أن تكون قنبل�ة موقوتة، 
ة. / ِعْبٌء  د الواو: الُعُبوَّ وتسهل الهمزة وتشدَّ
وَأعب�اٌء: حمل ثقيل. / َعَب�اَءٌة وعباءاٌت: ما 
تلبسه المرأة فوق ثيابها، وما يلبسه الرجل. 

َعبِ�َث َيْعَبُث َعَبثًا: لع�ب وأتلف. / )حاولنا 
ب�كل طريق�ة، لك�ن، َعبث�ًا(، أي بال جدوى 

فكأننا نعبث.  

َعَب�َد َيْعُب�ُد ِعَباَدًة: خضع، لل�ه أو لِ�َما يعُبُد. 
والِعَب�ادات: الفرائ�ض والنواف�ل. / يَتَعبَّ�ُد: 
والجم�ع  / الَعْب�ُد،  العب�ادة.  إل�ى  ينص�رف 
َعبِيٌد: المملوك، والمؤنث الَعْبَدُة، واألغلب 
األََم�ُة. والعْب�ُد والجم�ع ِعَب�اٌد: كل مخلوق 
عاقل أكان عابدًا أم لم يكن. / َعبَّد الشارع: 
ُة:  َتُه. / الُعُبوِديَّ ْفت، َزفَّ رصف�ه بالحصى والزِّ
، واستعباد الناس: جعُلهم بمثابة عبيد.  قُّ الرِّ
/ ال�َمْعَب�ُد: م�كان العب�ادة. / الَعَباِدَل�ُة: من 
وا بعبد الله. / عبد الله: اس�م ُتنَادي به  ُس�مُّ
من ال تعرف له اسمًا. / َعبِيٌد: اسم شخص. 
وُعَبْيٌد: اسم شخص آخر. فالشاعر الجاهلي 
َعبِيُد بن األبرص، والسياسي الوفدي القديم 
َمْك�َرم ُعَبْيد. وهناك في األس�ماء ُعَبْيُد الله، 

وُعَبْيدُة.

نه�رًا.  أو  ش�ارعًا  قط�ع  ُعُب�ورًا:  َيْعُب�ُر  َعَب�َر 
الجي�ش المصري  َعَلم�ًا: عب�ور  / الُعُب�ور، 
قن�اة الس�ويس ف�ي بداي�ة ح�رب رمض�ان، 
�َر  ْؤي�ا: فسَّ الرُّ َيْعُب�ُر  1973م. / َعَب�َر  أكتوب�ر 
الرؤي�ا؟(  يْعُب�ُر  م�ن  فيك�م  )ه�ل  الُحْل�َم، 
/ الَعْبَرة، والجمع َعَب�راٌت: الدمعة. والِعْبَرُة 
والجمع ِعَبٌر: الفائدة المستقاة من حدث أو 
حادث. / اْسَتعَبَر: جرت دمعته. / شخصية 
�ة: مؤسسة ُتعاَمل كشخص. ]انظرها  اعتِباريَّ
ف�ي ش�خص[ / أخذ األم�ر بعي�ن االعتبار: 
أْواله اهتمام�ًا. / التَّْعبِي�ر، والجم�ع تعابيُر: 
مجموع�ة كلم�ات، ق�د ال تبل�غ أن تك�ون 
جمل�ة مفي�دة، وتعبر عن ش�يء ال تعبر عنه 
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الكلمات فرادى. / الِعَبارة: التَّعبير. والِعَبارة 
تس�تعمل مص�درًا، )ال نس�تطيع الِعبارَة عن 
ه�ذا بكلمات قالئل(. / ِعَب�ارة عن: بمثابة، 
)اإلنبيق ِعَب�ارٌة عن دورقين بينهما أنبوب(. 
الِعْبَرانِيَّ�ة.  ونق�ول  �ة،  الِعْبِريَّ اللغ�ة  / نق�ول 
تعبي�ر يس�تعملونه في  / »الدول�ة العبري�ة«: 
إش�ارة ثانية إلى إس�رائيل في س�ياق خبر أو 
تحليل، وهو ُيغِفل أن نسبة كبيرة من سكان 
إس�رائيل فلس�طينيون عرب لغته�م العربية، 
وهم هناك في وطنهم فلس�طين الذي ُأطلق 
عليه اسم إسرائيل. التعبير مجحف بأولئك 
الع�رب. / الَعبَّ�اَرُة: س�فينة منبس�طة ت�روح 
وتج�يء بين ش�اطئي النه�ر حامل�ًة الناس، 
، )س�نعتبر  وأحيان�ًا الس�يارات. / اعَتَبر: َعدَّ
يبدأ  اإلجاب�ة صحيح�ة(. / و»ُيعَتَب�ُر« كلمة 
به�ا الكثيرون الكالم وال تكون في موقعها، 
يقول�ون: »ُيْعَتَبُر النيل أه�م مصدر مائي في 
مص�ر«، فمث�ل ه�ذه الجملة ليس�ت بحاجة 
ُيْعَتَبر. ويأتي بها الصحفيون كثيرًا  إلى كلمة 
�بًا من الخط�أ: »ُيعَتبر اإلج�راء األخير  تحسُّ
ٍل ف�ي سياس�ة الحكوم�ة«، هن�ا  نقط�ة تح�وُّ
ينق�ل الصحف�ي حكمًا س�معه م�ن آخرين. 
كلم�ة ُيعَتَب�ُر توحي بعدم الثق�ة، حتى عندما 
تستعمل صحفيًا لالحتراز. األفضل أن نذكر 
�ي يريد أن يع�رف من هم  المص�در فالمتلقِّ
الذي�ن يعتبرون ذلك كذلك، األفضل القول 
مث�اًل: )يرى كثي�رون من كتاب الصحف أن 
اإلج�راء األخي�ر نقطة تحول(. مث�ال آخر: 
)ُتعتب�ر تركيا أهم ق�وة إقليمية في رأي ذلك 

الخبي�ر( هنا اس�تخدمت »ُتعتب�ر« ألن األمر 
محل جدل، فثمة من يقول إن هذه القوة هي 
إيران، أو مصر الخ. وهذا استعمال سائغ ل� 
»ُتعتبر«. غير أن كثيرًا من المبتدئين – وغير 
قليل م�ن المحترفين – يضعون »ُيعتبر« في 
رأس تقاريرهم على نحو بليد: »ُتعتبر حاسة 
الس�مع من الحواس المهم�ة«، »تعتبر لندن 
من أهم مدن بريطانيا«، »يعتبر الماء من أهم 
عناصر البقاء«. الس�بب أنهم يريدون افتتاح 
التقري�ر بجمل�ة عام�ة يفرش�ون بها األرض 
قب�ل الب�دء بالتفاصي�ل، وربما كان الس�بب 
ل في النفوس من اإلتيان بجملة  خوف�ًا تأصَّ
قاطعة. جدير بالصحفي أن يفرق بين ما هو 

حكم ظني، وما هو حقيقة بديهية. 

م. / عبَّاٌس اس�م  َعَبَس َيْعَبُس ُعُبوس�ًا: تجهَّ
ش�خص، وُنَحلِّي�ه ب�أل التعري�ف ك�ي ينتبه 
الس�امع إلى معنى االس�م، نق�ول: العبَّاس. 
ى أل ه�ذه: »َأْل التي للْمح األصل«.  وُتس�مَّ
وقد درج الناس على تحلية بعض األس�ماء 
ل،  والمت�وكِّ �عيد،  السَّ ج�اء  يقول�ون:  به�ا 

والمنصور، والحسن.

عب�ط. اْعتِباَط�ًا، أي بش�كل عش�وائي، )ل�م 
ينس�حب الجي�ش م�ن المنطق�ة اعتباط�ًا(، 
االعتَِباطِيَّ�ة(.  األح�كام  ه�ذه  م�ن  )دعن�ا 

ًا.  / اْعُتبَِط: مات شابَّ

َعبِ�َق َيْعَبُق َعَبقًا: انتش�رت في�ه رائحة طيبة. 
والم�كان َيْعَبُق بالذكري�ات، وهو عابٌِق بها. 
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/ الَعَبُق: الرائحة الزكيَّة. 

َعْبَقٌر: مكان زعمت العرب أنه موطن الجن 
 ، الذي�ن يجترح�ون كل عجيب�ة. والعبق�ريُّ
والجمع َعَباِقرٌة: النابغة المبتدع غير المتَّبِع.

العاتَِي�ة:  والري�اح  تجبَّ�َر.  ًا:  ُعُت�وَّ َيْعُت�و  َعَت�ا 
الشديدة. 

. )عاَتَبني فقلت  َعَت�َب َيْعتِ�ُب َعْتبًا: الم بِ�ُودٍّ
كن�ت  بأنن�ي  وس�لَّمت  ل�ك،  الُعْتَب�ى  ل�ه: 
مخطئًا(، و)عاتبني فَأْعَتْبُته( أي َأَزْلُت سبب 
َعْتبِ�ه وأرضيُت�ه. / الَعَتَبُة، والجم�ع َعَتباٌت: 
س�ة:  الفس�حة أمام الب�اب. / الَعَتَبات المقدَّ
وآل  والصحاب�ة  واألولي�اء  األنبي�اء  مراق�د 
البيت واألئمة، وبعض األماكن التي شهدت 
حدثًا مباركًا كالمكان الذي ُيعتقد أنه َمرَسى 
س�فينة نوح، والتعبير مستعمل عند الشيعة، 

وقالوا المشاهد المشرفة والمعنى واحد.  

عت�د. َأْعَتْدن�ا: َأْعَدْدن�ا. والَعَت�اُد: تجهيزات 
الح�رب عدا الس�الح. / الَعتِي�د: الحاضر، 
)نش�رت  مهيَّئ�ًا:  أصب�ح  ال�ذي  والجدي�د 
الحكومة العتيدة برنامجها(. وتس�تعمُل مع 
نب�رة ُهْزء: )م�اذا قدمت دائرتكم العتيدة من 
خدمات للمواطنين(. العتيد أيضًا: الشديد. 

)العت�رة  �ة،  يَّ رِّ والذُّ األص�ل  الِعْت�رة:  عت�ر. 
النبوية(.

َعَت�َق َيْعتِ�ُق ِعْتق�ًا، فه�و َعتِيق: ص�ار قديمًا. 
وجاز بهذا المعنى: َعُتَق َيْعُتُق. / َأْعَتَق ُيْعتُِق 

والِعْتُق الحرية.  إِْعتاقًا: أطلق م�ن العبودية. 
والِعْت�ُق أيضًا: كرم األص�ل، وجمال الوجه 
  / والنَّجاَب�ُة.  �َرف،  والشَّ خاص�ة،  للرج�ل 
العاتِ�ق: الكت�ف، والم�رء يأخ�ذ األمر على 

ل به.  عاتِقْيه أو على عاتِِقه: أي يتكفَّ

ال.  َعَت�َل َيْعتُِل َعْتاًل: حم�ل، والَعتَّاُل: الحمَّ
/ الَعَتَلُة: ال�ُمْخُل، وهي عصا من خشب أو 
حدي�د يوضع طرفها تح�ت جانب الصخرة 
لزحزَحتِه�ا، وتعمل بمبدأ ذراع القوة وذراع 
: الغليظ الطباع، الشرير.  المقاومة. / الُعُتلُّ

الظُّْلم�ة.  ث�الث:  بفتح�ات  الَعَتَم�ة،  عت�م. 
/ والتَّْعتي�م على الخبر: إخف�اؤه. / ما َعتَّم: 
م�ا لبث، )وصلت مبكرًا وما َعتََّم المهندس 

أن جاء، وبدْأنا(. 

عته. ال�َمْعُتوُه وال�َمعاتِيُه: األحمق.    

، والواحدة الُعثَُّة: حش�رة تتلف  ع�ّث. الُعثُّ
الثياب. 

ًا: أفس�د. نقول )عث�ا النظام  َعَث�ا َيْعُث�و ُعُث�وَّ
فس�ادًا.  ع�اَث  واألش�َهر  فس�ادًا(.  الس�ابق 

]انظرها في عاث[  

َعَث�َر َيْعُث�ُر ُعُث�ورًا. عثر بالش�يِء: ارتطم به. 
/ ال�ُمَعثَّ�ُر:  وج�ده.  الش�يء:  عل�ى  وعث�ر 
العاثِ�ر  الح�ظِّ  ذو  ال�ُمْخِف�ُق  المس�كين 
وَعَث�راٌت:  / َعْث�َرٌة  ال�ُمَتَعثِّ�رة.  والمس�اعي 
َعَقبة. / َحَجُر َعْثرٍة: )وضع لنا حجَر َعْثرة(، 
و)كان المسؤول عن التسهيالت حجَر عْثَرٍة 
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في طريقنا(: كان ُمَعطِّاًل.   

َع�جَّ َيِعجُّ َعجيج�ًا: امتأل مع بعض صخب، 
)يِعجُّ المتحف بال�زوار(. / الَعَجاُج: الغبار 

الكثيف.

عجا. الَعْجَوة: نوع من أجود التمر اشُتهرت 
رة. وقيل لكل تمر معجون  ب�ه المدينة المنوَّ
: فاقد أمه الذي ُيْغَذى بلبن  عجوة. / الَعِجيُّ

غيرها. 

َعِج�َب َيْعَج�ُب َعَجبًا: وجد الش�يء غريبًا. 
َب. / اإِلْعجاُب: االفتتان بالغير.  ومثلها َتَعجَّ
والُعْج�ُب: االفتت�ان بال�ذات. / األُْعجوبة: 
بُأعجوب�ة(.  )نجون�ا  العجيب�ة،  المصادف�ة 
/ الَعِجيب�ة: الش�يء المس�تنكر، )ه�ذا زمن 
العجائ�ب، عالم فاضل ي�كاد يموت جوعًا 
وجاهل يملك الماليين(، والَعِجيبة الش�يء 
الس�بع. / نحويًا:  الدنيا  الغري�ب: عجائ�ب 
ب: )ما أجمَل االس�تقراَر!(  التََّعجُّ أس�لوب 
يبن�ى فع�ل التعجب عل�ى الفت�ح، وُينَصب 

االسم الذي يليه. 

َعَج�َز َيْعِج�ُز َعْج�زًا: عكس َق�َدَر. / الَعُجُز 
واألَْعج�اُز: أس�فل الظهر. وأعج�از النخل 
أصوله�ا، أي أس�افلها. / الَعِجي�َزُة والجمع 
والجم�ع  / الَعُج�وُز  �رة.  الم�َُؤخَّ َعجاِئ�ُز: 
َعَجاِئ�ُز: الم�رأة الهرم�ة. ويقابله�ا الش�يخ، 
َبْعِلي ش�يخًا﴾.  ﴿أألِ�ُد وأن�ا عج�وٌز وه�ذا 

/ ال�ُمْعِجزة: الخارقة من الخوارق. 

عج�ف. األَْعَجُف والَعْجَفاُء، والجمع لهما 
ِعَج�اٌف: المه�زول. / )م�رت بن�ا س�نوات 
ِعَجاٌف( أي صعبة، وال س�يما على الصعيد 

االقتصادي. 

�َل ل�ه  َعِج�َل َيْعَج�ُل َعَجَل�ًة: َأْس�َرَع. / َعجَّ
أوانه�ا.  قب�ل  دفعه�ا  أي  األول�ى:  فع�ة  الدُّ
/ )َعاَجَل�ه بس�حب الم�ال م�ن المصِرف(، 
/ َأْعَجَلن�ي  فرص�ة.  يعط�ه  ول�م  ب�ادره  أي 
أدركن�ي.  البح�ث:  تبيي�ض  ع�ن  الوق�ت 
/ اس�َتْعَجَل:  حثثت�ه.  صديق�ي:  وَأْعَجْل�ُت 
لقم�ة  / الُعَجال�ة:  �َل.  َتَعجَّ ومثله�ا  أس�رع. 
أو لقمت�ان للجائ�ع قبل أن تنض�ج الطبخة، 
الس�ريعة  اللمح�ة  / والُعَجاَل�ُة:  التَّْصبِي�رة. 
)إليكم ه�ذه الُعجاَلَة عن موضوع محاضرة 
الغد(. / )في هذه الُعَجاَلة نذكر النَِّسب التي 
حققها المرش�حون، ثم ننتقل إلى زميلنا في 
تون�س( العجال�ة هنا تعني الوق�ت القصير. 
وال حاج�ة لعب�ارة »العجالة الس�ريعة« ففي 
ه�ذا حش�و. / العاِج�ُل وجمعه�ا َعَواِج�ُل: 
ه. ]انظر الس�رعة  الخبر المهم الذي ورد لتوِّ
الخب�ري  اإلع�الم  يفعل�ه  مم�ا  س�رع[  ف�ي 
ي بم�دى َطزاَج�ة الخبر،  ف المتلقِّ أن�ه يع�رِّ
ق�د يك�ون الخب�ر آتي�ًا ضم�ن سلس�لة م�ن 
ه فيتم  األح�داث المترابطة، ولكن�ه ورد لتوِّ
التنبي�ه إل�ى ذلك بالكتابة على الشاش�ة، في 
التلفزة وعلى الموقع اإللكتروني، والتذكير 
باألم�ر ف�ي اإلذاع�ة. واش�تهر العاج�ل في 
قن�اة الجزيرة. وبالتحكم ف�ي حجم الكتابة 
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ُتْب�َرُز أهمي�ة العاج�ل. وللحف�اظ على قيمة 
وتأثي�ر إزجاء الَعَواجل ال بد من إلغاء صفة 
»عاجل« بعد مدة من الزمن تطول أو تقصر 
بحس�ب األهمية، وال بد من التَّْقتير في منح 
صف�ة العاجل حتى ال تفق�د الكلمة بريقها. 
فاألخب�ار كله�ا يفت�رض أن تك�ون جدي�دة 

أساسًا. 

َعَج�َم َيْعُج�ُم َعْجمًا: اختب�َر، )َعَجْمنا ُعوَده 
فوجدن�اه ُصلبًا، وس�وف نكلف�ه بالمهمة(. 
/ اإِلْعَج�ام: وض�ع النَُّق�ط عل�ى الحروف، 
وكان لقدمائنا عبارات يصفون بها الحروف 
ال�ُمَثنَّ�اة  الي�اء  يقول�ون:  للتصحي�ف،  درءًا 
�دة، والث�اء المثلثة،  التحتي�ة، والب�اء الموحَّ
والذال المعجمة، والدال المهملة فإذا غلط 
الناس�خ ف�ي وضع النقط ع�رف القارئ من 
الوص�ف حقيقة الكلم�ة. ولم يصفوا الجيم 
بأنه�ا معجم�ة وال بأنه�ا مهملة، ألن ش�كل 
كلمة »الجيم« يش�ي بحقيقته�ا. / األَْعَجم، 
بالعي�ن المهملة الس�اكنة والجيم المفتوحة 
والمي�م: الحيوان غي�ر الناطق. / هذا النص 
تش�وبه الُعْجَمة: أي أنه ليس بعربي فصيح، 
وفي�ه الكثي�ر م�ن العب�ارات الت�ي ظاهره�ا 
النََّواُة.  عرب�ي لكنه�ا مترجم�ة. / الَعَجَم�ُة: 
وُمْعَجماٌت:  معاِج�ُم  / ال�ُمْعَج�ُم والجم�ع 

القاموس.  

َيْعِج�ُن َعْجن�ًا: ل�تَّ الدقي�ق بالم�اء  َعَج�َن 
وك�رر عليه الل�ت والضغط فيصي�ر عجينًا. 
وال�َمعاجين: يكون لألس�نان  / ال�َمْعُج�ون 

وللحالقة، والمعجون كل ما كان على هيئة 
عجي�ن. / الِمْعَجن: طس�ت العج�ن، أو آلة 

العجن الكبيرة في ال�َمْخبِز.

َد:  ز. / َعدَّ : َجهَّ ًا: أحصى. / َأَعدَّ َع�دَّ َيُعدُّ َعدَّ
َده﴾، وِمن  أحصى، ﴿ال�ذي جمع ماالً وَعدَّ
صفة من يجمعون المال وخصوصًا إذا كانوا 
وا أموالهم، فإن  مغتربي�ن طلبًا للمال أن َيُعدُّ
 . ُرؤَي أحدهم س�ارحًا في الس�قف فهو َيُعدُّ
َد: تزوج أكثر من واح�دة، ُأخذ الفعل  / ع�دَّ
ُة: ما  د الزوج�ات«. / الُع�دَّ م�ن تعبير »تع�دُّ
 : يحتاج�ه الصانع م�ن أدوات. / لم يس�َتِعدَّ
ه�ذه  لمث�ل  الط�وارئ  فري�ق  يس�تعدَّ  )ل�م 
الس�يول(، »يس�تعّد« فع�ل مض�ارع مش�دد 
اآلخر، ويجزم بالفتحة ال بالسكون. ]راجع 
اُت،  ج�وازم المض�ارع في ض�رع[ / ال�ُمَعدَّ
بفت�ح العين: اآلالت واألجه�زة الكبيرة في 
ة:  ورش�ة بن�اء أو حقل أو مستش�فى. / الِعدَّ
ُته مئة صفحة(،  الَع�َدد )هذا كتاب صغير ِعدَّ
ة: المدة الش�رعية التي تقضيها المرأة  والِعدَّ
بع�د طالق أو ترم�ل حتى يباح له�ا الزواج 
ت المرأة: ب�دأت مدة  م�رة أخ�رى. / اعَت�دَّ
اد: جهاز في سيارة األجرة َيُعدُّ  العدة. / الَعدَّ
اد أيضًا  المس�افة والزمن معًا. وللكهرباء عدَّ
لكنه يدور ب�دون الحاجة إلى خوض جدل 
د الِخيارات أمام  ة: َتَعدُّ ِديَّ مع س�ائق. / التََّعدُّ
الناخ�ب، بحي�ث يكون للمواط�ن كلمة في 
تحديد وجهة بلده السياس�ية، وذلك بوجود 
أح�زاب مختلف�ة تتعاق�ب عل�ى الحكم، أو 
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تش�كل تحالف�ات غي�ر دائم�ة. / الع�دد في 
النح�و. أ( قاع�دة التذكير والتأني�ث للعدد: 
1و2و11و12 تطابق المعدود، ومن  األعداد 
3 إل�ى 10 تخالف�ه، ومن 13 إلى 19: الجزء 
األصغ�ر يخالف، والعش�رة تطابق. ب( في 
إع�راب الع�دد تبنى األعداد م�ن 11 إلى 19 
على فتح الجزَأين )جاء أربعَة عشَر رجاًل(. 
وتمييز العدد من 11 إلى 99 منصوب، وكل 
م�ا س�وى ذل�ك مج�رور. ]راجع مئ�ة[ ج( 
الع�دد الترتيبي يوافق المعدود: )المتس�ابُق 
المتس�ابُق  الرابع�ُة/  المتس�ابقُة  الراب�ُع/ 
الخامَس عشَر/ المتسابقُة الخامسَة عشرَة(. 

]راجع للثمانية وخصوصيتها ثمن[

َعَدا َيْعُدو َعْدوًا: َجرى، ركض. / َعَدا َيْعُدو 
ُعْدَوان�ًا: اعت�دى. / َعاَدى ُمَع�اداًة: خاصم. 
الِعَدائيَّ�ُة:  / األعم�ال  الَع�داوة.  والِع�َداء: 
ال�وكاالت  تس�تعملها  مترجم�ة،  عب�ارة 
األجنبية في جملة كهذه: »منذ بدء األعمال 
العدائي�ة في العاش�ر من الش�هر الجاري لم 
تتوقف الجهود الدبلوماس�ية الرامية إلى..« 
أو كه�ذه: »س�تتوقف األعم�ال العدائية في 
الس�اعة الواحدة بتوقيت غرينيتش بحس�ب 
االش�تباك،  والمقص�ود:  الهدن�ة.«  اتف�اق 
نق�ول: )منذ ب�دء االش�تباك(، و)س�يتوقف 
االشتباك(. والغرض من المصطلح التفريق 
والتهدي�دات  السياس�ية  الخالف�ات  بي�ن 
العس�كرية بالحش�د والمن�اورات من جهة، 
وبين البدء الحقيقي للقتال من جهة أخرى. 

وهن�ا فإن »األعمال العدائية« ترجمة رديئة، 
يعث�ر  ل�م  الت�ي  الكلم�ة  و)االش�تباك( ه�ي 
ي: التج�اوز، )ال  المترج�م عليه�ا. / التََّع�دِّ
ي  ى ح�دوَده(، والتََّعدِّ يح�ق للمرء أن يتع�دَّ
أيض�ًا االعت�داء. / الَع�ُدّو: كلمة تس�تعملها 
وس�ائل اإلع�الم الوطني�ة عندم�ا تخ�وض 
الب�الد حربًا، وبع�ض تلك الوس�ائل تمتنع 
عن اس�تعمالها في محاولة، يائس�ة، لتكلف 
الحياد. واإلعالم الذي ال يهُدف إلى حش�د 
تأييد مواطني بلد معين ال يس�تعمل الكلمة، 
إال أن ت�ِرَد على لس�ان ضيف. / اْس�َتْعَدى: 
طل�ب المعون�ة عل�ى خص�م، )م�رة أخرى 
يستعدي الرئيس الفلسطيني األمم المتحدة 
على إسرائيل إليقاف التوسع االستيطاني(. 
/ َأْعَدى، أي أصاب بالَعْدوى أي بالمرض. 
والم�رض ُمْعٍد وق�د كان ُمْعِدي�ًا. / الُعْدَوة: 
�ة. قال�وا: ُع�ْدَوة األندل�س، والُع�ْدَوة  فَّ الضَّ
األندلس�ية ألن بينه�ا وبي�ن بالد المس�لمين 
الجنوبي�ة بح�رًا وتقابله�ا ُع�ْدَوة المغ�رب. 
ي: الذي يأخ�ذ مفعوالً أو  / الفع�ل المتع�دِّ
أكث�ر: )َقت�ل الجنديُّ رجاًل، ومن�َح الضابُط 
الجن�ديَّ مكاف�أًة(، ويقابل�ه الفع�ل ال�الزم 
الوض�ُع(.  يأخ�ذ مفع�والً: )ه�دَأ  ال�ذي ال 
/ »ع�دا« ف�ي االس�تثناء تنص�ب م�ا بعدها: 
)جاءوا جميعًا عدا ثالثًة(، ومثلها »ما عدا«. 

َع�َدٌس، بفتح الدال: من القطانيات. وكانت 
الَعَدَس�ُة الزجاجي�ة القديم�ة الت�ي رأى من 
خاللها لوفنهوك الجراثيم، أوَل راٍء، صغيرة 
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ج�دًا كحبة الع�دس حقًا./ الَعَدَس�ات منها 
المح�دب والمقعر، وكانت عدس�تا النظَّارة 
من زجاج وكانت�ا تهبطان ثقيلتين على أنف 
البس�ها، وصارتا م�ن َلِدينَة قاس�ية ال ينالها 
الخ�دش وخفيفة، ث�م صارتا من لدينة مرنة 
وتلصق�ان عل�ى الحدقتي�ن، وش�اعت اآلن 
تقنية العدسة الكولمرية أو الجوفيَّة، العدسة 
المركبة في جوف العين، وهي تقنية معروفة 

مجربة منذ عام 1953. 

وال،  َعَدَل َيْعِدُل َعْدالً: أنصف. / الِعْدُل: الشِّ
أي الُجوال�ق، ال�ذي ُيْحَمل مع ش�وال آخر 
عل�ى جانبي الدابَّة، يع�اِدُل أحُدهما اآلخر. 
الطرف�ان، وم�ن هن�ا  يتس�اوى  أن  والَع�ْدُل 
جاء »الَع�ْدُل« بمعنى اإلنصاف. / َعَدَل عن 
الطري�ق: انح�رف، وَعَدَل عن رأي�ه: بدا له، 
وغيَّ�ر رأيه. / الكاتُِب الَع�ْدُل، بأل التعريف 
يوثِّ�ق  المحكم�ة  ف�ي  موظ�ف  للكلمتي�ن: 
االنتقالية:  / الَعَدال�ة  والتوكي�الت.  العق�ود 
ه�ي نصف عدال�ة، وهي أضع�ف اإليمان، 
ونوع من المصالحة؛ محاكمات وتس�ويات 
وتعويضات تأتي عند االنتقال عن عهد جائر 
ارتك�ب انتهاكات أو فظائع، ولم ُتمِكْن بعد 
سقوطه محاسبُة كل الظالمين، وال تعويض 
كل المظلومي�ن، فُتتَّخ�ذ إجراءات وس�طية 
تحق�ق بع�ض التعويض الم�ادي وكثيرًا من 
التعويض النفس�ي بإقرار الظالم بما ارتكبه، 
واقتن�اع المظل�وم بأن�ه لي�س ف�ي اإلم�كان 
أب�دُع مم�ا كان. وه�دف العدال�ة االنتقالية 

لي�س تصحيح أخطاء الماض�ي بقدر ما هو 
رها في المس�تقبل. شهدت جنوب  منع تكرُّ
إفريقي�ا وروان�دا هذا النوع م�ن المصالحة، 
بع�د   – النقي�ض  عل�ى   – الع�راق  وش�هد 
س�قوط ح�زب البع�ث عملي�ات انتق�ام لم 
وال  الماض�ي،  ف�ي  المظلومي�ن  تنص�ف 
ضمنت مس�تقباًل أفضل. / الُمَعاَدَلة: حقيقة 
رياضي�ة مصوغ�ة ف�ي جانبين بينهما إش�ارة 
التساوي. وقيل إن أشهر معادلة في التاريخ 
ه�ي معادل�ة آينش�تاين: ط = ك × س2. أي 
أن الطاق�ة تس�اوي الكتلة مضروبة في مربَّع 
�ْوء، وقيل بل نظري�ة فيثاغورس  س�رعة الضَّ
المتمثلة في مس�اواة مربع الوتر في المثلث 
القائ�م الزاوي�ة مجم�وَع مربع�ي الضلعي�ن 

اآلخرين.

َعِدمُت�ك  )ال  فق�د،  َعَدم�ًا:  َيْع�َدُم  َع�ِدَم 
َتْع�َدَم  فل�ن  جي�دًا  فك�رت  )إذا  َصديق�ًا!(، 
طريق�ة للتخل�ص(. / َأْع�َدَم الرج�ُل ُيْع�ِدُم 
إِْعَدام�ًا: افتق�ر، فه�و رج�ل ُمْع�ِدٌم، بكس�ر 
ال�دال. وال�ُمْعِدمون: الفق�راء الذين َعِدموا 
افتق�روا.  أي  فَأْعَدم�وا  ال�رزق  مص�در 
/ الَع�اِدُم: األنب�وب الذي َيخ�رج منه دخان 
السيارة، والَعاِدُم أيضًا: دخاُن السيارة نفسه. 
القدم�اء  وكان  بقان�ون،  القت�ل  / اإِلع�دام: 
الميداني:  واإِلعدام  يقولون: )القتل صبرًا(. 
قتل الجيش أحَد الجنود بالعرف العسكري 
للضاب�ط  أَحلُّ�وا  إذ  المعرك�ة،  مي�دان  ف�ي 
قت�ل جندي م�ن جن�وده ارتك�ب جرمًا من 
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ي  اغتصاب أو تثبيط للروح المعنوية. وس�مِّ
)القت�ل الوحش�ي للجنود( الذي�ن يرفضون 
الميدان�ي.  الع�زل اإلع�داَم  المدنيي�ن  قت�ل 
للمدنيي�ن(  االنتقام�ي  )اإلع�دام  َي  وُس�مِّ
لمج�رد االنتقام اإلع�داَم الميداني، وجدير 
ى كل شيء باس�مه. أما قتل جندي  أن يس�مَّ
م�ن األعداء بعد أس�ره فهو )إعدام أس�ير(، 

وقتل جريح هو )اإلجهاز(.

جن�ة  ال�دال:  بس�كون  َع�ْدٍن،  جنَّ�ُة  ع�دن. 
، مادة  الخل�ود. / َمْعِدٌن، بكس�ر ال�دال: فِِلزٌّ
/ الم�َْع�ِدُن:  والنح�اس.  كالحدي�د  صلب�ة 

األصل، )فالن من معِدن طيب(. 

َعُذَب َيْعُذُب ُعُذوَبًة: ساَغ في الحلق ماًء أم 
طعامًا أم حديثًا، فهو َعْذٌب. وال�ِمياه الَعْذَبة 
أي غي�ر المالحة، أكانت صالحة للش�رب، 
ة لس�قي المزروعات دون الش�رب.  أم معدَّ
للتنكي�ل  الس�جين  تعري�ض  / التَّْعذي�ب: 
ٌم نظريًا عند األمم  الجسدي، والتَّْعذيب محرَّ
المتحض�رة وف�ي ِش�رعة حق�وق اإلنس�ان. 
وتبت�دع بع�ض ال�دول حياًل إليقاع�ه كفتح 
مراك�ز تعذي�ب في أماكن تابعة لها ولكن ال 
تسري فيها قوانينها، والمثال األبرز معسكر 
جزي�رة  أرض  عل�ى  األميرك�ي  غوانتانام�و 
كوب�ا. وم�ن التحايل تنفي�ذ التعذيب بأيدي 
دول أخ�رى، أو التكتُّ�م عليه ومحاولة عدم 

ترك آثار على أجسام ضحاياه.

َعَذَر َيْعِذُر، بكس�ر الذال، ُعْذرًا: رَفَع اللوم. 

/ نق�ول: )أعَتِذُر عن الغياب(، و)َأْعَتِذُر عن 
عدم الحضور(، وأج�ازوا أيضًا »َأْعَتِذُر عن 
الحضور« بمعنى عن الغياب. / )َنْلَتِمُس له 
ع�ذرًا( أي نبح�ث ل�ه عن ع�ذر وال نلومه. 
م أع�ذارًا، أو َمَعاذي�ر، واهي�ة(.  / )لق�د ق�دَّ
�ة: المبالغة ف�ي التماس األعذار  / االعتِذاريَّ
لم�ن يخالفك في المب�دأ. واالعتذارية هي 
ه التوفيقي إلرضاء الجمهور أو الرأي  التوجُّ
الس�ائد. فاليس�اري ينهج نهج�ًا اعتذاريًا إذ 
يلتم�س االلتقاء مع مظاه�ر معينة في الفكر 
واالعتذاري  مثاًل،  الرأس�مالية  والممارس�ة 
اإلس�المي يبحث عن القواس�م المش�تركة 
عل�ى  درج  وق�د  آخ�ر.  فك�ري  نه�ج  م�ع 
استعمال هذا المصطلح المترجم استعماالً 
تهجينيًا المتش�ددون ف�ي مختلف التيارات، 
وكان س�لفه مصطل�ح التوفيقيَّ�ة أق�رب إلى 
م�زاج اللغة العربي�ة، وكان أقل تهجينية من 

ة.  االعتذاريَّ

عذق. ِع�ْذُق النخلة: الغصن بما يحمل من 
ثمر. 

وَع�َذالً: الَم. / )س�بق  َع�ْذالً  َيْع�ِذُل  َع�َذَل 
الس�يُف الَع�َذَل(، ف�ات األوان، وتم األمر. 
وأصل�ه أن أحده�م أخ�ذ بث�أره في الش�هر 
الح�رام، فالم�ه الناس فقال: س�بق الس�يف 
الَعَذل، أي س�بق س�يفي لوَمك�م. / العاِذل: 
الالئم، ومن يلوم  العاشق خاصة، والجمع 

اٌل، والعاِذَلُة جمعها َعَواِذُل.  ُعذَّ
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َع�ْروًا: أص�اَب. وق�د )َعَراُه�ُم  َيْع�ُرو  َع�َرا 
الضع�ف بعد تلك الهزيم�ة(. / اْعَتراه الهمُّ 
والقل�ق: داخاله، )عندما ُفت�ح باب الطائرة 
اعتراني ش�عور مفاِجئ بالضياع(. / الُعْرَوُة: 
فتحة ال�زر، والجمع الُع�َرى. / َعِرَي َيْعَرى 
ُعْريًا: غدا عاريًا من ثيابه. فهو ُعرياٌن، وهي 
ُعريانٌة والجمع َعرايا. / وَعِري من الصحة، 
أي فقده�ا، والتعبي�ر المش�هور: )ه�ذا عاٍر 
�ة( أي فاق�د للصح�ة،  حَّ ع�ن، أو م�ن، الصِّ
كم�ا  �ًا..  َغضَّ وكاَن  �باِب  الشَّ ِم�َن  )َعِري�ُت 
باَب  َيْعَرى من الَوَرِق الَقِضيُب/ َأاَل لْيَت الشَّ
يع�وُد يوم�ًا.. فُأخبِ�َره بما َفَعَل ال�َمِش�يُب(. 
/ والتَّْعِرَي�ُة تلح�ق الجب�ال فينج�رف ترابها 
وتبق�ى الصخور صلع�اء. وعوام�ل التَّْعِرية 
الري�ح والمطر، إلخ. / جلس�وا ف�ي الَعَراء: 
في مكان مكش�وف، وس�ينما الَعراء: شاشة 
ع�رض ضخم�ة تق�ام في س�احة. وس�ينما 
الُعْري ش�يء آخر. / اْعَرْوَرى الرجُل فرَسه: 
ركبه بغير سرج مستعجاًل لكي يلحق بالغزاة 
يَن بعد أن اْس�َتاقوا إبل القبيلة. / ُعراٌة:  الفارِّ
)فانهض�وا من قيدك�م عراًة أقوي�اء( »عراًة« 
منصرف�ة. ظلت فيروز تغني أربعين س�نة لم 
تخطِئ في النحو. كان يعصمها الرحبانيان: 
عاص�ي ومنص�ور، الل�ذان امتل�كا، بجانب 
الموس�يقى، عربي�ة فصيح�ة. وبع�د موتهما 
قال�ت في�روز: »ع�راَة« ف�ي أغني�ة »األرض 

لكم«، ومنعتها من الصرف بغير وجه. 

ع�رب. التَّْعِري�ب: إدخ�ال كلم�ة أجنبية في 

وأم�ا  »مس�اج«،  ككلم�ة  العرب�ي  المعج�م 
الترجم�ة فنقل معنى أجنب�ي إلى لفظ عربي 
كعبارة »بش�كل أو بآخر« فه�ي عبارة عربية 
األلف�اظ ولكنها مترجمة. / تعريب التعليم: 
جعل�ه باللغة العربية. / ال�ُمْس�َتْعِربون: فرقة 
بأزياء  أفراده�ا  �ا  يتزيَّ اس�تخبارية إس�رائيلية 
�ون بين  الع�رب ويتحدث�ون العربي�ة ويندسُّ
العرب في مظاهرٍة أو اش�تباك بغرض إيقاع 
األذى. وال�ُمْس�َتعربون أيضًا: دارس�و اللغة 
والثقاف�ة العربي�ة من غير الع�رب. / العرب 
اليمن�ي،  األص�ل  ذات  القبائ�ل  الَعاِرَب�ة: 
ء مثاًل، وقال ش�اعرهم: )نحُن – َأبناَء  َكَط�يِّ
َيْعُرٍب – َأْعَرُب الناِس لَِس�انًا وَأْنَضُر النَّاِس 
ُع�ودا(. وس�كنت الع�رب العارب�ة الع�راق 
والش�ام والحج�از من�ذ م�ا قب�ل اإلس�الم، 
ومن ش�عرائهم: امُرُؤ القي�س، وأبو نواس، 
وأبو تمام، والبحتري، والمتنبي، والمعري. 
ويقابلهم العرب ال�ُمْسَتْعِربة: ومنهم قريش، 
وتمي�م، وتغلب. / ُعْرُب�وٌن: جزء من الثمن 

ُيدفع لحجز السلعة أو المأجور. 

َعِرَج َيْعَرُج َعَرجًا: َظَلَع، ومشى مع َمْيل، فهو 
َأْع�َرُج وهي َعْرجاُء. / َع�َرَج َيْعُرُج ُعُروجًا: 
وال�ِمْعراج:  ع�ال وارتف�ع. / ليل�ة اإلس�راء 
ليل�َة صع�د النبي إل�ى الس�ماء، 27 رجب. 

/ الُعرُجون: الِعْذق، عنقود البلح. 

ع�رس. الُعْرُس: حفل ال�زواج. / الَعُروس: 
عرائِ�ُس،  والجم�ع  زواجه�ا  عن�د  الم�رأة 
ِعْرَس�اٌن.  والجم�ع  الرج�ل  والَعري�س 
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والع�روس والعري�س معًا: عروس�ان. وفي 
القديم جعلوا العروس للرجل وللمرأة، فهو 
َس المسافرون:  عروس وهي عروس. / َعرَّ
نزلوا عن إبلهم للراحة. / ابُن ِعْرس: حيوان 
يأكل الفئران، ذو جس�م طويل، ومن أبطال 

كليلة ودمنة. 

المل�ك  يلقي�ه  الَع�ْرش:  خط�اب  ع�رش. 
ِغ�بَّ تنصي�ب حكوم�ة جدي�دة، ويحت�وي 
عل�ى برنامج ه�ذه الحكومة؛ وف�ي الملكية 
الخط�اب  الحكوم�ُة  َتكت�ب  الدس�تورية 
والمل�ك يتلوه. الَع�ْرُش، والجمع ُعُروٌش: 
رم�ز الملكي�ة، واألصل مقع�د فخم يجلس 
للحض�رة  رم�ز  والَع�ْرش:  المل�ك.  علي�ه 
دالِي�ة  أغص�ان  رف�ع  / التَّْعِري�ش:  اإلٰلهي�ة. 
العن�ب ع�ن األرض، والتعري�ش أيض�ًا بناء 

ٍة من األغصان. َعِريشة، أي ِمَظلَّ

َعَرَض َيْعِرُض َعْرضًا: أظهر. والمكان الذي 
يت�م فيه الع�رض ال�َمْع�ِرض، بكس�ر الراء، 
والجم�ع َمَع�اِرُض، )ل�م أج�د ف�ي َمْعِرِض 
الكت�اب م�ا يس�تحق الش�راء(. / وَع�َرَض: 
/ الع�اِرُض:  فك�رة(.  ل�ي  )َعَرَض�ْت  الَح، 
المؤق�ت، )هذا أمر َعاِرٌض س�يزول قريبًا(. 
/ الَع�اِرُض: الس�حاب الماط�ر./ الَعَرُض: 
َأْع�راٌض.  والجم�ع  للم�رض،  ظاه�ر  أث�ر 
/ الِع�ْرُض: م�ا يحمي�ه اإلنس�ان من ش�رف 
والكلم�ة  َأْع�راٌض.  والجم�ع  وس�معة. 
القديم�ة »الحقيق�ة«، )ُيحاِم�ي ع�ن َحِقيَقتِه 
وحي�دًا.. بِنَْفس�ِي ذلك البط�ل ال�ُمحاِمي(، 

أي أف�دي بنفس�ي، وجاز ف�ي »البطل« ضم 
وفتح. / الُعْرُض: وس�ط الشيء، )ضرب به 
ُعرَض الحائط، والسفينة في ُعرض البحر(. 
َض َتْعريض�ًا: عبَّ�ر عن ش�عوره تعبيرًا  / َع�رَّ
ح تصريحًا. / الَعِريَضة:  خفيَّ�ًا، وضدها صرَّ
قائم�ة مطالب أو احتجاج�ات ُتعرض على 
ذوي األم�ر. / ال�ُمعاَرَض�ة: كل التجمعات 
السياس�ية الت�ي ليس�ت ف�ي الحك�م، وق�د 
تك�ون المعارضة برلمانية، أو تكون نش�طة 
في الخفاء في بلد قمعي، أو تصبح مسلحة. 
/ »التفاهم العريض« ترد في األخبار العبارة 
المترجمة: »ت�م التوصل إلى تفاهم عريض 
بش�أن الهدن�ة«، وه�ي توح�ي ب�أن التفاهم 
كبير، بينما المقصود أنه عمومي وال يش�مل 
لّي(.   التفاصيل. األفضل استعمال )تفاهم أوَّ

ف به: قابله  َعَرَف َيْعِرُف َمْعِرَفًة: َعِلم. / تَعرَّ
َف عليه وإليه:  أول مرة، فأصبح يعرفه. وتعرَّ
أي َعَرَف�ه عندم�ا رآه ألن�ه كان رآه من قبل، 
ف الرج�ل عل�ى ش�خصية المته�م(.  )تع�رَّ
ويمكن استعمال أي من حروف الجر الثالثة 
المذك�ورة »الب�اء، وعلى، وإل�ى« مع الفعل 
َف« ف�ي أكثر من أس�لوب مع وجوب  »تع�رَّ
أن يكون الس�ياق واضح�ًا. / َعِريُف الحفل 
أو الجلس�ة: م�ن يق�دم الضي�وف، ويعط�ي 
ُنبذة عن كل منهم، ومهمته تس�مى الِعَرافة. 
م، والعين  اف المنجِّ والِعَرافة أيضًا مهنة الَعرَّ
مكس�ورة في كلتيهما.  / األَْح�كام الُعْرفِيَّة: 
حال�ة الطوارئ. ]انظر ط�رأ[ / الُعْرُف: تاج 
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الديك، واإِلحس�ان. / الَعْرُف، بفتح العين: 
الرائحة الطيبة. / األَْعَراف: مكان بين الجنة 
والنار، ال�َمْطَهر عند المسيحيين. / الَمْعِرَفُة: 

شيء كلما زاد أحس المرء أنه ناقص. 

رَقْت�ه الس�نون: جعلته هزي�اًل بارز  ع�رق. تعَّ
الُعروق، ويداه َمْعُروَقتان: هزيلتان، عروُقهما 
�ريان أو الوريد. / ِعْرق  بارزة. / الِعْرُق: الشِّ
النََّس�ا، بفت�ح الن�ون: م�رض. ]انظ�ر نس�ا[ 
ال�ذي  ر،  المش�جَّ ُق:  الم�َُع�رَّ / والقم�اش 
عليه ما يش�به ُعُروَق األشجار أي أغصانها. 
/ َع�ِرَق َيْعَرُق َعَرقًا: رش�ح جلُده. / الَعَرُق: 
من ال�ُمْس�ِكرات، ويزعم�ون أنهم يكررونه 
ث�الث مرات فيس�مونه المَثلَّ�ث. / الَعِريق: 
القديم الماجد. / الِعْرُق: األصل. والتَّْطهير 
الِعْرق�ي: ط�رد س�كان من جن�س معين من 
منطق�ة لك�ي تخل�و لس�كان آخري�ن، ومن 
أش�هره م�ا ج�رى في يوغوس�الفيا الس�ابقة 
أوائ�َل التس�عينات، وال س�يما في البوس�نة 
والهرسك. والتعبير مترجم، وفرض نفسه.  

َيْعُرُك َعْركًا: دلك. / الِعراُك: الشجار،  َعَرَك 
ومجم�وع  الحربي�ة،  الواقع�ة  وال�َمْعَرَك�ُة: 
معركة  الح�رب، )وقع�ت  المعارك يش�كل 
الَعَلمي�ن عل�ى الحدود بين مص�ر وليبيا في 
خضم الح�رب العالمية الثانية(. / الَعِريكُة: 
الطَّبيع�ة، )رج�ل ليِّ�ُن الَعِريك�ة( أي س�هل 

المعشر، لطيف. 

ع�رم. الَعاِرم: المتدفق، ش�وق ع�اِرم، وفي 

األص�ل س�يل ع�ارم. وس�يُل الَع�ِرِم، بدون 
ألف: السيل الذي جرف سد مأرب. 

�ُم العرانين(  عرن. الِعْرنِيُن: األنف، )قوٌم شُّ
ون بأنفسهم، شامخون بأنوفهم.  أي ُأَباٌة معتزُّ

/ الَعِريُن: بيت األسد. 

ًا: َقِوَي بنفس�ه أو بعش�يرته. فهو  ع�زَّ َيِعزُّ ِعزَّ
عزيز. وعزَّ أيضًا: َنَدَر، )عزَّ الصدق في هذه 
األيام(. / ويعزُّ عليَّ األمر: يصعب ويُش�ق، 
)َيِعزُّ علينا أن نفارقكم، فكل ش�يء سنجده 
بعدكم هو كالعَدم(، أو كما قال أبو الطيب. 
ى. / خرج�ُت ف�ي ِعزِّ  ز موقف�ه: َتَق�وَّ / تع�زَّ

ته وشدته.  البرد: في وقت قوَّ

َع�زا َيْع�ُزو َع�ْزوًا: َنَس�َب، )َعزا الخب�َر إلى 
ه(، وأرجَع السبب،  »مصدر موثوق« لم يسمِّ

)َعزا ذلك إلى ضعف البنية التحتية(. 

َيْع�ُزُب ُعُزوب�ًا: غ�اب، )َع�َزَب هذا  َع�َزَب 
َع�َزٌب:  بال�ي( أي نس�يته. / 1: ف�الٌن  ع�ن 
غي�ر مت�زوج والجمع َأع�زاٌب، وه�ي َعَزبٌة 
أيض�ًا  َأْع�َزُب  وه�و   :2 َعَزب�اٌت.  والجم�ع 
والجم�ع ُع�ْزٌب، والمؤنث َعْزب�اُء والجمع 
وعاِزَب�ٌة  اٌب،  وُع�زَّ ع�اِزٌب   :3 عزب�اوات. 

وعاِزبات. والمصدر ُعُزوَبٌة. 

ع�زر. التَّعزير: عقوبة خفيفة قد تقتصر على 
فض�ح الفعلة وصاحبها. وتس�تعمل الكلمة 

لتعني تأنيب األطفال. 

ِعْزرائيل: َمَلُك الموت. 
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َع�َزَف َيْع�ِزُف َعْزفًا: َدقَّ على آلة موس�يقية. 
وال نق�ول »لع�ب« فه�ذه ترجم�ة س�قيمة. 
الش�يء.  ع�ن  انص�رف  ُعزوف�ًا:  / َع�َزَف 
ي�اح، واألصل صوٌت  / الَعِزي�ف: صفير الرِّ

تخيَّلوه للِجّن.   

ى. / االْعتَِزال: مذهب  َيْعِزُل عْزالً: َنحَّ َعَزَل 
وواحدهم  ال�ُمْعَتِزل�ة،  وأصحابه  إس�المي، 
. / االنِعَزالِيَّ�ة: نه�ج يميني متش�دد  ُمْعَتِزلِ�يٌّ
يق�وم عل�ى تحك�م عصب�ة من الرج�ال في 
الق�رار لصال�ح فئ�ة أوس�ع، عرفت�ه إس�بانيا 
ولبن�ان، وكان ف�ي الحالتي�ن متأث�رًا بالنظام 
الفاش�ي ف�ي إيطالي�ا والن�ازي ف�ي ألماني�ا. 
السياس�ة األميركية،  / االنع�زال: نه�ج ف�ي 
يبرز ف�ي بعض العهود ويخفت في بعضها، 
ويق�وم عل�ى التقوقع وعدم عق�د تحالفات 
خارجي�ة وعدم التدخل عس�كريًا فيما وراء 
األَميِرَكَتْين. / الم�َْعِزل الصحي: ال�َمح�َْجر 
الصحي، حيث ُيعزل المرضى أو المشكوك 
وس�نبقى  الم�رض.  جرثوم�ة  حمله�م  ف�ي 
بَِمْع�ِزٍل عن هذا: أي بعيدًا عن�ه. / ال�َمْعِزُل 
م�ن  الس�كان  يمن�ع  الت�ي  المنطق�ة  أيض�ًا 
مغادرته�ا ضم�ن حكم عنص�ري، والجمُع 
معازل. وكانت المعازل موجودة في جنوب 
إفريقيا أثناء عه�د )الَعْزل العنصري(، وهي 
اآلن موجودة ف�ي الضفة الغربية، حيث يتم 
بالتدري�ج تطوي�ق الفلس�طينيين ف�ي معازل 
داخ�ل بلدهم. ويخ�اف اإلعالميون العرب 
من إطالق عبارة سياس�ة العزل العنصري = 

سياس�ة الفص�ل العنصري، على م�ا تنتهجه 
إس�رائيل، وينتظرون أن تقول ذلك وكاالت 
األنب�اء األجنبي�ة أوالً. / الرئيس ال�َمْعزول: 
ب�إرادة  منصب�ه،  م�ن  ع�زل  س�ابق  رئي�س 
برلماني�ة أو انقالب. وتعتب�ر كلمة محايدة، 
بينم�ا المخل�وع تهجيني�ة، )إنَّ األمي�َر ه�و 
الذي يبَقى أميرًا بعد َعْزلِْه/ إن زاَل س�لطاُن 
الِواليِة لم َيُزْل س�لطاُن فضِل�ْه(. / األَْعَزُل، 
والجمع ُعْزٌل: الذي ال سالح معه، )ُأِسْرُت 
وما َصْحبِي بُِعْزٍل َلَدى الَوَغى.. وال َفَرِس�ِي 
�ُه َغْمُر(، أي أنه ُأس�ر وأصحابه  ُمْه�ٌر وال َربُّ
مسلحون، فلم يدافعوا عنه، ولم يكن فرسه 
مه�رًا وال كان رب الفرس أي صاحبه َغْمرًا 
ل. أي قليل تجربة. وأجازوا في الجمع الُعزَّ

َع�َزَم َيْع�ِزُم َعْزم�ًا: ن�وى. فه�و ع�اِزٌم عل�ى 
األمر. وعاقُد العْزِم عليه. وعاقٌد العْزَم عليه. 
/ وُأوُل�و الَع�ْزِم من الرس�ل: ن�وٌح وإبراهيُم 

وموسى وعيسى ومحمد. 

�ًا: طاف ف�ي الليل َيحرس.  َع�سَّ َيُعسُّ َعسَّ
: ح�ارس الليل، والجمع َعَس�ٌس.  والَع�اسُّ

وَعَسَعَس الليل: أظلم. 

عسب. الَيْعُسوب، بفتح الياء، ملكة النحل، 
رًا  والجمع َيَعاِسيُب. وكان »اليعسوب« مذكَّ
إذ رأت�ه العرب رئيس الخليَّة الكبير جس�مًا 
ْوا الرجل ذا  ف�ال ب�دَّ أن يك�ون ذك�رًا، فس�مَّ
الس�طوة ف�ي قومه َيْعُس�وَب الق�وم. واليوم 
نع�رف أن الَيْعُس�وب أمُّ كل النح�الت ف�ي 
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الخلية، فال بد من تأنيثها. 

هب.   عسجد. الَعْسَجُد: الذَّ

َعُس�َر َيْعُس�ُر ُعْس�رًا: اش�تدَّ وَصُعَب. فاألمر 
َعِس�ير، وَعِس�ٌر. وقي�ل ف�ي الفع�ل: َعُس�َر، 
ة والضيق.  وَعَس�َر، وَعِس�َر. / الُعْسُر: الش�دَّ
يعم�ل  ال�ذي  الُعْس�َرُة. / األَْعَس�ُر:  ومثله�ا 
االثنتي�ن  بيدي�ه  يعم�ل  كان  بش�ماله. وم�ن 
بالكف�اءة نفس�ها قي�ل له أْعَس�ُر َيَس�ٌر، وهي 
َأْضَب�ُط،  أيض�ًا  ل�ه  وقي�ل  َيْس�راُء،  َعْس�راُء 
والمؤنث َضْبطاُء. / ال�ُمْعِسُر ضد ال�ُموِسر.

والحك�م  ظل�م.  َعْس�فًا:  َيْعِس�ُف  َعَس�َف 
: الذي ُأص�در بالتفاف على روح  �فيُّ التََّعسُّ
ف:  في أو ال�ُمَتَعسِّ القانون. والتفس�ير التََّعسُّ
ل النص معان�َي أكثر أو أقل مما  ال�ذي ُيَحمِّ

يحتمل. 

عس�كر. َعْس�َكَرُة االنتفاض�ة: تحويله�ا من 
بالس�الح.  اش�تباكات  إل�ى  احتجاج�ات 
عس�كري  إل�ى  تحويل�ه  النظ�ام:  وعس�كرة 
يس�تند إلى الجيش. الَعْس�َكُر: كلمة تهجين 
للجيش عندما يتدخل في السياسة، أو يقمع 

الناس. 

هد الصافي. وال�َمْعُسول:  عسل. الَعَسُل: الشَّ
المخلوط بعس�ل، ومنه الكالم ال�َمْعُس�ول: 
�ل:  أي اللطي�ف لك�ن بغير فع�ل. وال�ُمَعسَّ
تبغ مخلوط بس�كر، وكس�روا السين وقالوا 

ل. المعسِّ

َعَش�ا َيْعُش�و َعْش�وًا: ضعف بص�ره، ولم يَر 
َأْعَش�ى، وه�ي  األش�ياء ف�ي الظلم�ة. فه�و 
والِعشاُء: أول  الوجبة،  َعْش�واُء. / الَعَش�اُء: 
ام�س. / الَعْش�وائيَّات: المبان�ي  الظ�الم الدَّ
الت�ي يقطنها  الخرب�ة المتالصق�ة المكتظ�ة 
الصفي�ح«.  »م�دن  أيض�ًا  وقال�وا  الفق�راء. 
/ َعِش�يَّة المؤتم�ر: أي قبل�ه بي�وم. والعبارة 
مترجم�ة. وضدها َغ�داَة المؤتم�ر أي بعده 
بيوم، )قال َعِش�يََّة االنتخابات إنه سيخفض 
الضرائ�ب، وَغَداَة إعالِن فوزه قال إن األمر 

سُيعرض على الجهات المختصة(. 

والم�رج  الحش�يش.  الُعْش�ُب:  عش�ب. 
ال�ُمْعِشُب: المفروش بالعشب. واْعَشْوَشَب 
المكان: نبت فيه العشب. / التَّْعِشيُب: إزالة 
الحش�ائش م�ن األرض. وف�ي ف�ن الكتاب�ة 
له�ا،  معن�ى  ال  كلم�ات  إزال�ة  التعش�يب: 
ًا اللتين كثيرًا م�ا تردان  ككلمت�ي ق�د، وِج�دَّ
لغوًا. ويْحُسن بالكاتب بعد أن يتم مقاله أن 
ينظ�ر فيه بعين التَّعش�يب، فيزيل ما تس�رب 
إل�ى عباراته من كلم�ات وجمل ال ضرورة 
له�ا، فالمرء ف�ي حديثه الش�فوي يميل إلى 
َد نفس�ه وهو  التكرار والمبالغة، فإذا كتب قلَّ
َبه وَأْحَكَمه.    يتكلم، فإن عاد إلى النص عشَّ

عشر. الَعَشرة: خمستان. ]نْحويًا: انظر عّد[ 
/ نقول هم َعَشَرُة رجال، بفتح الشين، وهنَّ 
َعْش�ُر نس�اء، بإس�كان الش�ين. / الِعش�رون 
الكب�ار: منت�دى اقتص�ادي ألقوى عش�رين 
اقتصادًا في العالم، نشأ عقب األزمة المالية 
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/ الُعْش�ُر،  س�نويًا.  وينعق�د   ،2010–2007

بس�كون الش�ين: الجزء من َعَش�رة، ومثلها 
ال�ِمْعَشاُر. / الِعْشَرُة: الصحبة الطويلة. 

َعِشَق َيْعَشُق ِعْشقًا: أحب بقوة. / والتَّْعشيق، 
في ش�غل الخش�ب، وفي تش�غيل الس�يارة: 

إدخال األسنان بعضها في بعض.

والجم�ع  َعَص�َوان،  مثناه�ا  الَعَص�ا  عص�ا. 
. / َعَصى َيْعِص�ي ِعْصَيانًا: خرج عن  ِعِص�يٌّ
�ر. / االْس�تِْعصاء  تعسَّ اس�تعصى:  الطاع�ة. 
السياس�ي: بل�وغ األزم�ة طريق�ًا مس�دودًا. 
االس�تعصاء  م�ن  الخ�روج  يب�دأ  وعندم�ا 
بالتدري�ج فهذه الَحْلَحَل�ة، فإذا كان خروجًا 

كبيرًا ومفاجئًا فهذا االْختِراق. 

. وَعَصب رأَس�ه  َعَصَب َيْعِصُب َعْصبًا: َش�دَّ
ه بِعَصابة، بكس�ر العي�ن. / الِعصاَبُة  أي ش�دَّ
الس�اعية  المتالحم�ة  الجماع�ة  أيض�ًا: 
م�ن  / الُعَص�اب:  ش�ر.  إل�ى  أو  خي�ر  إل�ى 
االضطرابات النفس�ية. / حرب الِعصابات: 
حرب األنص�ار، يخوضها مدني�ون وجدوا 
الس�الح ضد جي�ش نظامي غاٍز على طريقة 
اض�ِرب واهُرب. / ُعْصَبُة األمم: هيئة دولية 
 ،1920 س�بقت األمم المتحدة، أنشئت عام 
الثاني�ة.  العالمي�ة  الح�رب  بقي�ام  وانته�ت 
/ ُعْصَبُة النساء: جماعة من النساء يحججن 
أو يعتم�رن مع�ًا ف�ال يحتج�ن إل�ى َمْح�َرم. 
/ الَعَصبِيَُّة القبلية: نصرة الفرد لقبيلته ظالمة 
ب: الش�عور والس�لوك  أو مظلومة. / التََّعصُّ

المعاديان لآلخر لمجرد كونه مختلفًا. 

وأس�ال.  ضغ�ط  َعْص�رًا:  َيْعِص�ُر  َعَص�َر 
/ ال�َمْعَص�رة: م�كان عص�ر الزيت�ون مث�اًل. 
ودكان تعصر فيه الفواكه وتباع. وال�ِمْعَصرة: 
ارة. / صالة  آلة العص�ر. وغلب عليها الَعصَّ
الَعْصر: تحين عندما يتساوى طول الشخص 
وط�ول ظله، وللمناطق التي ال تس�قط فيها 
أشعة الشمس عمودية يضاف ظل الشخص 
وق�ت ال�زوال أي الظهر إل�ى مثل ظله. هذا 
أوق�ات  الميقاتي�ون  ويح�دد  ع�ام،  بش�كل 

الصلوات بالساعة لكل منطقة. 

َعَصَف َيْعِصُف َعْصَفًا: هبَّ بقوة. الَعْصُف: 
التبن بعد درس الس�نبل واستخراج الحب. 
/ الُعْصُف�ُر: زهر مصف�ر على احمرار ُيصبغ 
. / الُعصفوُر: كل طير دون الحمام.  به األرزُّ

التعريف عن القاموس األساسي.

الصل�ب.  ال�ُمْع�َوجُّ  األَعَص�ُل:  عص�ل. 
ر فتحه.  َر. وللقفل تعسَّ َعْصَلَج: تعسَّ

َعَص�َم َيْعِص�ُم َعْصمًا: حف�ظ، ومنع، ﴿قال 
س�آوي إل�ى جب�ل َيْعِصُمن�ي م�ن الم�اء﴾. 
/ االْعتِصام: المك�وث في مكان احتجاجًا، 
والمعتصم�ون يمتنع�ون بمبن�ى م�ن هجمة 
الحي�وان:  م�ن  / األَْعَص�م  األم�ن.  رج�ال 
�ل ال�ذي عل�ى بعض أرس�اغه، أي  المحجَّ
معاصمه، بياض، وهذا أجود له. والقصيدة 
الخطب�ة العصماء: الجي�دة. / العاِصمة:  أو 
س�ميت بذل�ك ألنه�ا كان�ت تح�اط بس�ور 
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العاِصمة:  يعصمه�ا م�ن الع�دو المهاج�م. 
ويس�تخدم  البل�د،  ف�ي  المدينة–المرك�ز 
الصحفي اس�م العاصمة لتنوب عن الدولة، 
ف�ي س�ياق الخب�ر: )ترى واش�نطن وجوب 
الوالي�ات  أي  فوري�ة(،  بمحادث�ات  الب�دء 
المتح�دة. / »العواص�م« التي ترد في ش�عر 
المتنب�ي ع�دة م�دن محصن�ة بالق�الع بي�ن 
حلب وأنطاكية. / ال�ِمْعَصم: مكان الس�وار 
: الذي صنع نفسه.  من الس�اعد. / الِعصاِميُّ
كان ِعص�اٌم حاجبًا للنعمان، قال فيه النابغة: 
َمْتُه الَكرَّ  َدْت ِعَصاَما.. وعلَّ )نْفُس عصاٍم َسوَّ
واإِلْقَدام�ا(، وم�ن هنا الِعصامّي. وعكس�ها 

الِعَظاِمّي، وانظرها في »عظم«. 

�ًا: وقال�وا: أن�ا َعِضْضُت  َع�ضَّ َيَع�ضُّ َعضَّ
المفروض  الَعُض�وُض:  ال�ُمْل�ُك  بأس�ناني. 

َقسرًا. 

أعضاٌء: الجزء من  عضا. الُعض�ُو، والجمع 
الجس�م، أو م�ن هيئ�ة معينة. وف�ي الهيئات 
أعضاٌء وُعْضواٌت. والمفرد عضٌو وُعْضَوٌة. 

عض�د. الَعُض�ُد: م�ا بي�ن المرف�ق والكتف 
م�ن ال�ذراع. / َف�تَّ ف�ي َعُض�ِده: أضعف�ه. 

/ التَّعاُضد: التعاون الوثيق. 

عضل. الَعَضَلُة والعضالت: األنسجة الُحْمر 
والمعض�الت:  وال�ُمْعِضَل�ُة  الجس�م.  ف�ي 
الُعَضال: الذي  المش�كلة العويصة. وال�داء 
يعج�ز األطب�اء. ومم�ا يأخ�ذ ب�ه اإلعالمي 
الرصين نفسه أالَّ يصف مرضًا بأنه »ال شفاء 

منه«، فذلك خط�أ، والعبارة تقتل األمل في 
النفوس، وال س�يما ف�ي نفس مصاب. لكن 
اإلعالمي يصف المرض بأنه صعب، أو أنه 
م�ا زال يعج�ز األطباء. / الذاك�رة العضلية: 
ا بسرعة ألمر الدماغ بالقيام  استجابة عضلة مَّ
بحركة مح�ددة ألنها تعودت على أداء هذه 
الحرك�ة. والع�ازف على آلة موس�يقية يجد 
أصابع�ه تتحرك بس�هولة وبقليل من التركيز 
ف�ي عزف قطع�ة عزفها م�رارًا في الس�ابق، 

فكأنَّ عضالته قد خزنَّت تلك الحركات.  

عط�ا. أعَط�ى ُيْعطِ�ي إِعَط�اًء وَعَط�اًء: منح. 
وم�ن  رات.  المخ�دِّ تن�اول  / التََّعاطِ�ي: 
ابتداع�ات الصحفيي�ن: »تعاط�ي الحكوم�ة 
ؤ«، »س�وف يتم  مع اإلض�راب تمي�ز بالتلكُّ
التعاط�ي م�ع األم�ر« أي )معالج�ة األمر(. 
الثابت�ة المتوف�رة،  / ال�ُمْعَطي�اُت: الحقائ�ق 
)من خالل هذه المعطيات اس�تنتج التحقيق 
أن الحري�ق مدبَّ�ر(. / األُعطِي�اُت: روات�ب 
م�ن  القبائ�ل  زعم�اء  وحص�ص  الجن�ود، 
الخزين�ة، إلخ. كلم�ة قديمة، لكنها قد تعود 

لتعني شيئًا قريبًا من هذا. 

َعطَِب َيْعَطُب َعَطبًا: تلف. والَعَطُب يقع في 
اآلالت، بينما التلف في األطعمة غالبًا. 

عط�ر. بائ�ع الِعْط�ِر والُعُط�وِر َعطَّ�اٌر، وه�و 
يبي�ع أل�ف ش�يء آخ�ر، وحرفت�ه الِعَط�ارُة. 
والم�رأة التي تبالغ في التََّعطُّ�ر ِمْعطِيٌر وكذا 
الرج�ل. وغل�ب أن يك�ون العط�ر العرب�ي 
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زيتي�ًا، واإلفرنجي كحوليًا. غير أن المس�ك 
والعنب�ر، ف�ي صورتهما األصلي�ة الجامدة، 

من الطُُّيوب، والمفرد طِيب. 

َعَط�َس َيْعطُِس َعْطس�ًا: ما يفعل�ه المزكوم. 
وال�َمْعطُِس: األنف. 

َعطَِش َيْعَطُش َعَطشًا: احتاج إلى أن يشرب. 
فهو َعْطش�اٌن وهي َعْطش�اَنٌة وجاز َعْطَشى، 
ِعَط�اٌش. / )ال�ُمَتعطُِّش للعلم غيُر  والجمع 

ال�ُمتعطِِّش للدم(.

َعَطَف َيْعطُِف َعْطفًا: أش�فق، ومال، وَأَمال. 
/ التَّعاُط�ُف: إبداء الش�فقة. واالس�تعطاف: 
طلبه�ا. / االنعط�اُف: المي�ل إل�ى جان�ب، 
وتغيي�ر االتجاه. ال�ِمْعَط�ُف: الجزء العلوي 
م�ن الَبْدَل�ة. / ال�ُمنَْعَط�ُف الخطر الذي تمر 
ب�ه األمة: ش�يء موجود في كل ي�وم. ومما 
نع�وت  ف�ي  ط  يت�ورَّ أن  الصحف�ي  يح�اذره 
منعطف�ًا  يش�كل  قم�ة  مؤتم�ر  وكل  كه�ذه، 
حاس�مًا بالنس�بة لصحفي يغطي مؤتمر قمة 
ألول م�رة. / أح�رف العطف: )ال�واو، أو، 
الف�اء، ث�م، أم، ب�ل، ال(. والمعطوف يأخذ 

حكم ما قبل حرف العطف. 

عطل. الَعاطُِل عن العمل يعاني من البَِطاَلة. 
والم�رأة  الخ�راب.  الجه�از:  ف�ي  الُعْط�ُل 
الَعاطِ�ل: التي اس�تغنت بجمالها عن الزينة. 

/ تعطيل الدستور: إيقاف العمل به. 

َعُظ�َم َيْعُظُم ِعَظمًا: كبر. »الش�اعر العظيم«: 

ال يص�ف اإلعالمي الرصي�ن أحدًا بالعظيم 
ة: وجدُتها  وال بالكبي�ر. / َتَعاَظَمْتن�ي المهمَّ
وال  أكثره�م.  الن�اس:  / ُمْعَظ�ُم  ثقيل�ًة. 
يقوله�ا الصحف�ي إالَّ مس�تندًا إل�ى إحصاء. 
: المفتخ�ر بعظ�ام أج�داده، أي  / الِعَظاِم�يُّ
ف�ي  فانظره�ا  العصام�ي،  وعكس�ه  بنََس�به، 
عص�م. / بريطاني�ا العظم�ى: اس�م الجزيرة 
الكبرى ف�ي األرخبيل البريطاني. / الحرب 
ْوها  الُعْظمى: الحرب العالمية األولى، س�مَّ
الح�رب  نش�وب  قب�ل  رق�م  بغي�ر  كذل�ك 

العالمية الثانية. 

حرص�ه.  كب�ح  �ًة:  وِعفَّ َعَفاف�ًا  َيِع�فُّ  َع�فَّ 
�ة: االمتن�اع مع الق�درة. وتكون العفة  والِعفَّ
في اليد وفي اللسان، وتكون عن الشهوات. 

الَعْف�ِويُّ  األْم�ُر  َصَف�َح.  َعْف�وًا:  َيْعُف�و  َعَف�ا 
الَعْفِو  التلقائ�ي. و)منظم�ُة  الف�اء:  بإس�كان 
ت نفس�ها باس�م عرب�ي، فال  الدولي�ُة( س�مَّ
مب�رر لصحفي يصر على إيراد اس�مها بلغة 
أخ�رى. يمكن للصحفي في تقريره أن يورد 
االسم كاماًل في المرة األولى ثم يورده مرة 
ثاني�ة وثالثة قائاًل »العفو« فق�ط. / اإلعفاُء: 
اإلقال�ة م�ن المنصب. وهي كلم�ة التفافية، 
وم�ن واج�ب اإلعالم�ي أن يس�تعمل كلمة 
)ع�زل( أو )إقال�ة( إذا دلت القرائن على أن 

ذلك كان كذلك. 

ض نفس�ه  �َر نفس�ه بالت�راب: ع�رَّ عف�ر. َعفَّ
للغبار. / الِعْفريُت: أحد الِجّن.
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َن الطعام: فس�د فهو َعِفٌن، والجثة  عفن. َتَعفَّ
تصيبه�ا  كذل�ك  األنظم�ة  وبع�ض  �ُن،  تتعفَّ

الُعُفونة.

 . َع�قَّ َيُعقُّ ُعُقوقًا: جحد الوالدين، فهو عاقٌّ
والَعِقيَقُة: أكل  / الَعِقيق: حجر كريم أحمر، 

ُيصنُع احتفاالً بمولود. 

عق�ب. َعقََّب على القول: َعلََّق. / التََّعاُقب: 
وغالدس�تون  دزرائيل�ي  )تعاَق�َب  التتاب�ع، 
على رئاس�ة الوزراء في بريطانيا عدة مرات 
ف�ي أواخ�ر القرن التاس�َع عش�َر(. / َعِقَب، 
بكس�ر الق�اف: ُبَعْي�د، )َعِق�َب خروج�ه من 
الس�جن ارتك�ب جريم�ة أخ�رى(. ومثله�ا 
)ف�ي َأْعَقاب األزمة األخي�رة رَأْينا إثراًء غير 
ُصِرُف�وا  َأْعَقابه�م:  وا عل�ى  مس�بوق(. / ُردُّ
ُر  ف�ورًا. واألَْعقاب مفرده�ا َعِقٌب وهو ُمَؤخَّ
َفاَفة، والبندقية. / الُعْقُب  �ر اللِّ القدم، ومؤخَّ
التأجي�ل  ُعْقَب�ى  النتيج�ة، )ه�ذه  والُعْقب�ى: 
الُعْقَب�ى  ابنت�ي،  َج�ت  )تخرَّ والتوان�ي(، 
البنتك(، أي الش�يء نفس�ه مرج�وٌّ البنتك. 
/ الُعقوبات الجماعية: معاقبة الجميع بذنب 
ف�رد. ويطلق التعبير في األخبار على أعمال 
قت�ل المدنيين أو مضايقتهم إما إلذاللهم أو 
لتهجيره�م، والحق أن يقال عندئذ )التنكيل 
الجماع�ي( ألن�ه ال يوج�د ذن�ب هن�ا حتى 
تكون عقوب�ٌة أصاًل. / الَعَقابِيل: مضاعفات 
الم�رض وبقاياه، )حتى بعد االتفاق النهائي 
ظل�ت هناك َعقابيُل األحق�اد التي أدت إلى 

الحرب األهلية(. 

َعَق�َد َيْعِقُد َعْقدًا: أوثق، ربط، وصنع ُعْقَدًة. 
/ الَعْقُد من الس�نين عشر س�نوات، والَعْقُد: 
االتف�اق، أكان عق�د زواج أم عق�د عم�ل. 
وال نق�ول »ه�و في العقد الراب�ع من عمره« 
فالعب�ارة تفت�ح باب�ًا للخلط، نق�ول )هو في 
الثالثين�ات(. / بع�د ألف�اظ الُعق�ود ينصب 
التميي�ز: )عش�رون عامًا(، )ثالث�ون عامًا(. 
/ الِعْق�د، بكس�ر العي�ن: الِقالدة. وواس�طُة 
الِعْق�د: الجوه�رة الكبي�رة الت�ي في وس�ط 
القالدة. / الُعْقَدُة: موضع عقد الحبل، وفي 
الخش�ب الُعْقدة المكان القاس�ي الذي كان 
يخ�رج من�ه الغص�ن، ولمن يجع�ل األمور 
صعبة نقول إنه )يضع الُعْقَدة في ال�ِمنشار(. 
/ الُعْقَدُة: وحدة س�رعة ال مس�افة للس�فن. 
نق�ول إن )الس�فينة تبح�ر بس�رعِة عش�رين 
ُعق�دة(، أي أنه�ا تقطع كل س�اعة عش�رين 

مياًل بحريًا، والميل البْحري 1852 مترًا.  

َعَق�َر َيْعِق�ُر َعْق�رًا: ذب�ح. والَعِقي�رة: إحدى 
قوائ�م البعي�ر، كان�وا يقطع�ون قائمت�ه أوالً 
ليس�قط ثم يذبحونه، ومن هنا س�موا الذبح 
َعْق�رًا. / رف�ع َعقيرته بالش�كوى: أي صرخ 
، ذلك أن أحدهم ُقطعت س�اُقه، أي  واحتجَّ
ية، فمن  عقيرته، فرفعها وصرخ صرخة مدوِّ
هنا التعبي�ر. / العاِقُر، مذكر ومؤنث: من ال 
يولد له أو لها. / الَعقاُر: ال�ِملك الثابت وال 
اُر،  والَعقَّ َعَق�ارات.  المبنى، والجمع  س�يما 
ة على القاف: الدواء، والجمع َعقاقير،  بَشدَّ
وم�ا وجدت القافان ف�ي الجمع إال لوجود 
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ة على القاف في المفرد. / قتل في ُعْقر  ش�دَّ
بيته: في وس�طه. / الَعْقَرُب مؤنثة، والجمع 

عقارُب. 

ر الشعر بعد جْدلِه  َعَقَص َيْعِقُص َعْقصًا: َكوَّ
في شنيون، أو َطبُّوز. وعقص أخت عقد. 

عقف. الصليب ال�َمْعُقوف: رمز النازية. 

َعَقَل َيْعِقُل َعْقاًل: أدرك الرشد. ربط. )اعِقل 
ل( أي اربط ناقتك أوالً ثم توكل على  وتوكَّ
الل�ه. وَعَقل�ت الدهش�ة لس�انه: أي ربطته. 
/ الِعَق�ال: م�ا يثبِّ�ُت الكوفية ف�وق الرأس. 
والِعَق�ال: ِمْقَود الدابَّة، )هذه فتنة قد انفلتت 
المحب�وس.  / ال�ُمْعَتَق�ل:  عقاله�ا(.  م�ن 
وخصوص�ًا في غمار نض�ال وطني أو أزمة 
سياس�ية. / الَعِقيَل�ُة: الناقة المربوطة بعقال، 
عقائ�ل.  والجم�ع  الزوج�ة،  أيض�ًا  وه�ي 
/ ال�َمْعِق�ل: الم�كان اآلم�ن، ومكان وجود 
ال�َم�َردة(.  تيَّ�ار  معِق�ل  )زغرت�ا  األنص�ار: 
/ ُمعس�َكر االعتقال: سجن كبير مؤقت أقيم 
لغ�رض، )أقامت إس�رائيل معس�كر اعتقال 
ف�ي الخيام، وأقامت أميركا معس�كر اعتقال 

في غوانتانامو(.   

َعُق�َم َيْعُق�ُم ُعْقم�ًا: كان غي�ر منجب أو غير 
التفكير(، )محاوالت عقيمة(.  منتج، )ُعْقم 

/ التَّْعقيم: قتل الجراثيم. 

وُب: نبات شوكي، يزال الشوك  عكب. الَعكُّ
من حول ثمرته فيكون في الداخل ما ُيْطبخ. 

ى إزالة الشوك التَّْعكيب. / والتَّْعكِيب  وتسمَّ
للص�ورة: إزالة حواش�يها أو بعض أجزائها 
وإبق�اء م�ا هو ب�ارز ومؤثر. وف�ي الصحف 
ق�د تكون الص�ورة كبي�رة مليئ�ة بالتفاصيل 
ويك�ون ف�ي جانٍب منها وج�ه طفل باٍك، أو 
التعكيب  البندقي�ة، وعملي�ة  جن�دي يس�دد 
تب�رز المش�هد المطل�وب وتبع�د التفاصيل 
التي تش�تت النظر. ومحرر الصفحة األولى 

الذي يتقن التعكيب يحقق الكثير. 

والجم�ع  الش�يخ،  عص�ا  اُز:  الُع�كَّ عك�ز. 
َعَكاكيُز.

َعَك�َس َيْعِك�ُس َعْكس�ًا: َقَلَب الش�يء. / ال 
مطال�ب  الح�زب  برنام�ج  »يعك�س  نق�ول 
الجمه�ور« خ�وف اللُّبس، ولع�ل األفضل: 

)البرنامج يمثل مطالب الجمهور(.  

َعَك�َف َيْعُك�ُف ُعُكوفًا: َلِزم الش�يء وانكبَّ 
عليه. / اعَتَكف في بيته: احتجب.

�ُة: الم�رض، وهي الذريع�ة أيضًا  . الِعلَّ ع�لَّ
والجمع ِعَلٌل. و)ف�الن يعَتلُّ علينا بأن لديه 

ج.  دعوة سابقة( أي يتحجَّ

ًا: ارتف�ع. / َتعال�ى: ترفَّ�ع،  َع�ال َيْعُل�و ُعُل�وَّ
وه�ي، بالمعن�ى الس�امي، تس�تعمل للذات 
اإللهية فقط؛ وتعالى اإلنسان أي تكبَّر، فهو 
متع�اٍل علين�ا. / ِعالوة: زيادة ف�ي المرتَّب. 
إل�ى  باإلضاف�ة  أي  ذل�ك:  عل�ى  وِع�الوة 
: العالي. والنس�ب  ذل�ك. / الطاب�ق الُعْلِويُّ
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الَعَل�ِوّي: المتص�ل بعل�ي ب�ن أب�ي طال�ب. 
/ الَعَلِويُّ�ون: فرقة إس�المية يوجد أهلها في 
ة نسبة إلى  س�وريا وتركيا، وُيْدَعْون النَُّصْيِريَّ
أح�د أئمته�م. / ِعْلَيُة الق�وم: أعالهم مكانة 
ف�ي المجتمع، هم األغن�ى في المجتمعات 
اآليل�ة إل�ى التف�كك، وهم محتك�رو العلم 
والث�روة في المجتمعات الراكدة، وهم أهل 
العل�م في المجتمع�ات الناهضة. / ِمن عُل 
وِم�ن عٍل: م�ن فوق، )ِمَكرٍّ ِمَف�رٍّ ُمْقبٍِل ُمْدبٍِر 
ُه السيُل ِمن َعِل(. معًا.. كُجلموِد صخٍر َحطَّ

عل�ب. الُعْلبة عند القدم�اء، وعاء منقور في 
خش�ب أو مصنوع من جلد يحلبون فيه، أو 
يش�ربون منه لبن الناقة. وعلب�ة اليوم: وعاء 
لغي�ر الطع�ام. وُعَلُب الليل: كلم�ة تهجينية 

للمالهي الليلة. 

عل�ج. الِعْلُج: الرج�ل الجافي غير المتعلم. 
وفي الماضي كانت تطلق على غير العربي. 
/ الِعالج: طريقة طبية للقضاء على المرض. 
وال نق�ول: »الع�الج الطب�ي« فه�ي ترجم�ة 
ببغائي�ة عن اإلنجليزي�ة، و)الِعالج( وحدها 
مكت�وب  ر  تص�وُّ / ال�ُمعاَلج�ة:  ُتْج�ِزئ. 

لمضمون فلم وثائقي ولطريقة إنجازه. 

َعَل�َف َيْعِلُف َعْلفًا: أطع�م الحيواَن. وطعام 
الحي�وان الَعَل�ف. وال�ِمْعَل�ُف: مكان وضع 
العل�ف للحي�وان، فإن كان ف�ي كيس معلق 

بعنقه فهذه ال�ِمْخالُة.

َعلَِق َيْعَلُق ُعُلوقًا: َنِش�َب، )َعِلْقُت في زحمة 

َتْعَلق  ة للدم  الس�ير(. / الَعَلَقُة: حش�رة ماصَّ
بجل�د الحيوان، والجمع الَعَلُق. واس�تعمل 
ول�ه  المري�ض،  دم  لم�صِّ  العل�ق  األطب�اء 
اس�تعمال ف�ي الط�ب الحديث إذ تس�تطيع 
دودة معين�ة تمييع الدم ف�ي الموقع المحدد 
وفت�ح العروق الدقيق�ة. والَعَلَقُة: نقطة الدم 
بها  الصل�ة، )عالقتي  الجام�دة. / الَعالَق�ة: 
ِمْش�َجب  قة:  ال تتج�اوز الصداق�ة(. / الَعالَّ
تعلي�ق الثياب. والِعاَلَقة: أنش�وطة يعلق بها 
غمد الس�يف على جنب اإلنسان. / التَّعليق 
تقدم�ه  �ه  موجَّ سياس�ي  مق�ال  اإلخب�اري: 
اإلذاع�ة، أو التلفزة، في ألمانيا مثاًل، يحمل 
رأي الحكوم�ة غالب�ًا. ول�م يع�د ه�ذا يقنع 
الجمهور. ونابت عنه مقابالت يجريها أهل 
اإلذاع�ة والتلف�زة مع المحللين السياس�يين 
المحايدين. فأما في الصحف وفي اإلنترنت 
فمق�االت الرأي موجودة. / التَّعليق: النص 
المراف�ق لفلم وثائق�ي، والكلمة توحي بأن 
الصورة هي العنصر الرئيس�ي، فإن تساوت 
الكلم�ة والصورة ف�ي األهمية قيل النصُّ ال 

التعليق. 

عَل�َك َيْعُل�ُك َعْل�كًا: مض�غ م�ا ال ُيهَض�م. 
والِعْلُك: اللِّبان، ُيَتسلَّى بَِلْوِكه. 

َيْعَل�ُم ِعْلم�ًا: والعالِ�م ض�د الجاهل.  َعلِ�َم 
اإِلع�الم: مهن�ة إيصال المعلوم�ات والرأي 
إل�ى الن�اس، وجعله�ا بعضه�م ذات ثالث 
والترفي�ه.  والتثقي�ف،  اإلخب�ار،  وظائ�ف: 
الكرس�ي  يق�ف علي�ه  م�ا  أدن�ى  فلئ�ن كان 
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ث�الث قوائ�م، فإن اإلع�الم إذا فق�د أيًا من 
هذه الثالث س�قط. واإلخبار في قناة تلفزية 
وثائقي�ة مث�اًل إنما يكون بأن تع�رض ما هو 
جدي�د، فالوثائق�ي الجديد أو ال�ذي يعالج 
شأنا معاصرًا يتضمن عنصر الخبر. والترفيه 
ف�ي قن�اة مح�ِض إخباري�ٍة يكون ب�أن يتميز 
الخب�ر بالس�رعة وأن تت�م تغطي�ة األحداث 
بتسلسل يحكي قصة، فهذا فيه ترفيه حتى لو 
كان الخبر خبر زلزال، فالمرء يتابع بش�غف 
إذا احت�وت التغطية على عنصر القصة التي 
تتكشف تفصيالتها شيئًا فشيئًا. والتثقيف ال 
بد منه حتى تكون أي محطة غير تافهة. فإذا 
كان اإلع�الم ترفيهًا خالصًا من قبيل عرض 
األف�الم المثي�رة للغرائ�ز أو ب�ث صرخات 
الكراهي�ة فٰههن�ا ال يوج�د إع�الم. ]راج�ع 
ركائ�ز الخب�ر: الدق�ة واإلش�راق والس�رعة 
واإلحاطة، تحت دق وسرع وحاط وشرق[ 
/ العالِميَّ�ة، بكس�ر ال�الم: ش�هادة يمنحه�ا 
األزه�ر لم�ن يكمل علمه، تع�ادل في أيامنا 
البكالوري�وس، فم�ا أكبر االس�م وما أصغر 
ال�دول  كل  العرب�ي:  / العال�م  المس�مى. 
األعض�اء ف�ي جامع�ة ال�دول العربية، حتى 
ل�و جمدت عضويته�ا. / ال�َمْعَلُم، والجمع 
البارز المش�هور. / المعلِّم:  المكان  معالم: 
ش�خص كان ذا ق�در عاٍل ف�ي المجتمعات 
ُب الش�باَب  العربي�ة. / عّل�َم: )َعلَّ�َم الم�درِّ
�باحَة(، »علَّم« يمكن أن تأخذ مفعولين.  السِّ
/ َعْلَمان�ي: الكلمة مش�تقة من العاَلم ال من 
الِعلم. والَعلماني يهتم بشأن هذا العالم وال 

يتخذ الدين أساس�ًا في السياسة. والعلمانية 
أشكال، ففي الغرب تميل العلمانية السياسية 
إل�ى أن تكون رافض�ة ألي تمثيل للدين في 
الدول�ة، وه�ي مناهضة لوجود رم�وز دينية 
ضم�ن مؤسس�ات الدول�ة، كما في فرنس�ا، 
وف�ي الفكر تق�ول العلمانية ب�أن هذا العالم 
ه�و مجال الفكر وال تؤمن بالغيبيات س�واء 
م�ا ج�اء في الدي�ن من صفة العال�م اآلخر، 
أم م�ا يؤم�ن ب�ه البع�ض م�ن الق�درة عل�ى 
ق�راءة الغيب من خالل األجرام الس�ماوية. 
والعلماني�ة ق�د تكون منس�جمة م�ع الدين، 
كم�ا ه�ي الحال ف�ي تركيا الت�ي حدث فيها 
ت�زواج منذ أواخر التس�عينات بي�ن علمانية 
أتات�ورك الغربي�ة المنحى واالتج�اه الديني 
ف�ي السياس�ة. و»الَعْلَماني�ة« م�ن الكلمات 
المش�حونة، ويس�تخدمها اإلعالم�ي بحذر 

واصفًا ال واصمًا. ]انظر وصم[ 

اإلع�الن: اإلفصاح عن ق�رار، نقول  عل�ن. 
أعل�ن عن خطٍَّة، أو أعل�ن خطًَّة. / الَعالنَِية، 
بال ش�دة: ضد الس�ّر، )قال َعالنَِي�ًة إنه يؤيِّد 

االنقالب(. 

�ُة: ُعموم  َع�مَّ َيُع�مُّ ُعُموم�ًا: ش�ِمل. / الَعامَّ
جي�دًا،  المتعلمي�ن  غي�ر  وخاص�ة  الن�اس 
الصحف�ي  ويس�تعملها  تهجيني�ة  والكلم�ة 
 .» بح�ذر، وأكثر منه�ا تهجينًا لفظ�ة »الَعَوامُّ
ة، »ه�ذا كالم يقال  ة: الخاصَّ وعك�س العامَّ
�ة ف�ال تؤث�ر فيه�م إال  �ة، فأم�ا العامَّ للخاصَّ
الش�عارات البراقة«. في الصحافة نس�تعمل 
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�ة« في الس�ياق  كلم�ة )الجمه�ور( ال »العامَّ
ة الناس( ليس  المعاصر. على أن تعبير )عامَّ
ة  في�ه تهجي�ن، )ه�ذا أمر مقب�ول ل�دى عامَّ
الن�اس، ولكن المتش�ددين قومي�ًا يرفضون 
/ ُعموم�ًا  لألقلي�ة(.  الذات�ي  الحك�م  من�ح 
وُخصوصًا: )المش�روع مفي�د للبلد ُعمومًا، 
وهو ضروري ُخصوص�ًا ألصحاب الدخل 

المحدود(.

َعَم�ًى: ذه�ب بص�ره.  َيْعَم�ى  َعِم�َي  عم�ا. 
ى علينا األمر َتْعِمَيًة: جعله غامضًا عن  / َعمَّ
ى علينا األمر  قصد، )سألناه عن النتيجة فَعمَّ
وق�ال كالم�ًا غير قاطع، ثم بع�د ذلك عرفنا 
أن مش�روع تخرجه ُرفض(. / الثقة الَعْمياء: 

المطلقة. 

َعَم�َد َيْعِم�ُد، بكس�ر المي�م، َعْم�دًا: قصد، 
م�ع  الق�وة  اس�تخدام  إل�ى  الجي�ش  )عَم�َد 
المتظاهري�ن، وكان يعِم�ُد ف�ي الس�ابق إلى 
صده�م فقط(. / القتل الَعْمد: خالف القتل 
َأْعِمَدة:  بطري�ق الخط�أ. / الَعُم�وُد جمُعه�ا 
عام�ة العمودية في وس�ط الخيمة،  وه�و الدِّ
/ اعتَم�َد  �ًا.  عموِديَّ نصب�ت  س�ارية  وكل 
التوقي�ع: أقره. / اعتمد على ش�خص: َرَكَن 
عن�د  الطف�ل  مبارك�ة  �ُة:  / ال�َمْعُموِديَّ إلي�ه. 
�اد أيضًا. والطقس  المس�يحيين، وقالوا الُعمَّ
راج�ع إلى غس�ل يوحن�ا ال�َمْعَم�دان، وهو 
بالم�اء.  المس�يَح  المس�لمين،  عن�د  يحي�ى 
/ وال�َمْعَمدانِيُّ�ون: طائفة تقول بعدم تعميد 

الشخص إال بعد البلوغ. 

ر،  َعَم�َر َيْعُم�ُر َعْمرًا: س�كن الم�كان. / ُعمِّ
�ره الله وأط�ال عمره.  بض�م العي�ن: أي َعمَّ
ٌر، وثمة مناطق في العالم مش�هورة  فهو ُمَعمَّ
رين. / االس�تعمار: أصلها من  بكثرة ال�ُمَعمَّ
التعمير، والمعنى السياس�ي حلول األجنبي 
واإلمبرياليَّ�ة  خيرات�ه.  وانتهاب�ه  بل�د  ف�ي 
اس�تعمار ق�د ال يصحب�ه وج�ود عس�كري 
ة قائمة على  مباش�ر، وهي تكوين إمبراطوريَّ
النف�وذ المتغلغل في بلدان أخرى. / ِعَمارُة 
والِعم�ارة:  وإحياؤه�ا.  زراعته�ا  األرض: 
المبنى العالي. / َلَعمُرك: َقَس�ٌم قديم، كأَنما 
ق�ال: وحياتِ�َك، )َلَعْم�ُرَك م�ا َضاَق�ْت بالٌد 
بَِأهِله�ا.. ولك�نَّ َأخ�الَق الرج�اِل َتِضي�ُق(. 
/ الُعْم�َرة: كالح�ج، لك�ن ف�ي غي�ر موع�د 
الحج وال وقوف فيها بعرفة وليست فرضًا، 
المهن�دس  / ال�ِمْعم�اُر:  ُعَم�ٌر.  والجم�ع 
المعَم�اِرّي، )م�ن أش�هر من بنى المس�اجد 

ال�ِمْعماُر ِسنان(. 

عمش. األَْعَمُش: ضعيف البصر دامع العين 
من علة ال من حزن.

َعِم�َل َيْعَمُل َعَم�اًل: فعل. / العاِم�ُل قديمًا: 
الوال�ي، وحديث�ًا م�ن يقتضي�ه عمل�ه جهدًا 
عضليًا، بخالف الموظف الذي يبذل جهدًا 
ق�وى  مجم�وع  / الِعَمال�ة:  قلي�اًل.  عضلي�ًا 
العم�ل، )الِعمال�ة األجنبية في البلد تس�بب 
قلقًا للمسؤولين(. / العاِمل: السبب، )هناك 
عوام�ل أدت إل�ى انص�راف الناخبين  ع�دة 
ع�ن الح�زب(. / الُعْمَل�ُة والُعُم�الُت: نق�د 
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ل:  بل�د معين، )ُعملة اليابان الي�ن(. / التََّعمُّ
االفتع�ال والتصن�ع، )عل�ى ه�ذه القصي�دة 
اضط�رب،  / اْعَتَم�َل:  �ل(.  التَعمُّ س�يماء 
)تْعَتِم�ُل ف�ي ص�دري مش�اعر ف�رح وحزن 
وقل�ق وأن�ا عائ�د إل�ى ب�الدي(. / الَعميل: 
الزب�ون، والش�خص المتعامل مع جهة ضد 
: الواقعي.  مصال�ح أبن�اء وطن�ه. / الَعَملِ�يُّ

وقالوا »البراغماتي«. 

عمه. َيْعَمُهون: يتحيرون ويضطربون. 

َع�نَّ َيِع�نُّ ُعنُون�ًا: خط�ر ببال�ه، )َعنَّ�ْت ل�ي 
الَعنان: الس�حاب، )كان  فك�رة جدي�دة(./ 
الِعناُن:  َخ�ان يصعد إلى َعنان الس�ماء(.  الدُّ
ِمْق�َوُد الدابَّة، )لن نْطلق له�م الِعنان ليفعلوا 
م�ا يري�دون(، والجمع َأِعنَّ�ٌة. / الُعنَّة، بضم 
ِعنِّيٌن،  العي�ن: العجز الجنس�ي، وصاحبه�ا 

والمؤنث ِعنِّينٌَة. 

عن. َعْن: حرف جر، تتصل به »ما« فيصبح 
ا نش�عر به(.  �ا، فاق�دًا نون�ه، )حدثناه عمَّ َعمَّ
ا« حرف األلف  فإذا سألنا سؤاالً فَقَدْت »عمَّ

أيضًا: )َعمَّ تبحثون؟( ]راجع »في«[

ًا: خض�ع، ﴿وَعنَ�ِت الوجوه  َيْعنُ�و ُعنُوَّ َعنَ�ا 
للحيِّ الَقيُّوم﴾. / أخذ الشيء َعنَْوًة: أي قهرًا 
وبالق�وة، )اضطررن�ا إلى اس�ترداد الُعربون 
من�ه َعنْ�َوًة(. / الَعن�اء: التع�ب. وال�ُمعاناُة: 
ال�ُمقاس�اة، الش�عور باإلرهاق من الظلم أو 
ني. / ُعنَِي  المصاع�ب. / َعنانَِي األم�ر: أَهمَّ
ُيْعنَ�ى باألم�ر ِعناي�ًة: اهت�م ب�ه، واعَتنَى به: 

ح�رص عليه وحفظه، )المرأة ُتْعنَى بزينتها، 
وَتْعَتن�ي بطفلها(. وأنا َمْعنِيٌّ بالحصول على 
ه�ذا الكتاب: أي راغب ف�ي ذلك. / َعنَّانَي 
األم�ر: أرهقن�ي. والمح�بُّ ُمَعنَّ�ًى. وَعنانِي 
ًا لي، )َصِح�َب النَّاُس قبَلنا  األم�ر: كان مهمَّ
ماَن�ا.. وَعنَاُه�ْم ِم�ن َش�ْأنِه م�ا َعنَانا(.  ذا الزَّ
/ ه�و داهي�ة ب�كل معن�ى الكلم�ة: أي بكل 
معان�ي كلم�ة »داهي�ة« المتضمن�ة التحاي�ل 
إل�خ.  باألع�راف،  االلت�زام  وقل�ة  وال�ذكاء 
/ الُعن�وان: للكتاب اس�مه، وللبيت وصٌف 
لمكانه. وف�ي الصحيفة: كلمات توجز أهم 
م�ا في المق�ال أو الخبر. وعناوين النش�رة: 
ة في العمل  موجزه�ا. ووْضُع عنوان للم�ادَّ
الصحف�ي م�ن األم�ور الت�ي تقتض�ي براعة 
ومجازه�ا،  باللغ�ة  جي�دة  ومعرف�ة  وخب�رة 
وربما موهبة أيضًا؛ فمهمة العنوان تلخيص 
المادة وتش�ويق القارئ لك�ن دون تضليله، 
والصحف�ي الرصين ينب�ذ العنوان البراق إن 
ل�م تكن المادة براقة أيض�ًا. والعنوان الذي 
يرف�ع س�قف التوقع�ات يس�بب خيب�ة أمل 
للمتلقي عندما يطَّلع على التفاصيل وتكون 
وق�ال  َعناوي�ُن،  الُعن�وان  وجم�ع  �ة.  عاديَّ

بعضهم ُعنوانات.

عن�ب. الِعنَ�ُب جمعها َأعن�اٌب، ومن العنب 
أبيض وأس�ود وأحمر. والُعنَّاُب: ثمر صغير 
في رأس�ه احمرار وهو يشبه رؤوس أصابع 
الفتيات أو هي تشبهه. وُأعجب الناس بقول 
َفتنِي َطريحًا وْه�َي قائلٌة..  الش�اعر: )ق�د َخلَّ
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ْبِي باألََس�ِد/ وَأْمَطرْت  لوا كيف فِْعُل الظَّ تأمَّ
ْت  ُلْؤُل�ؤًا ِم�ن َنْرِجٍس وَس�َقْت.. َوْرَدًا وَعضَّ
عل�ى الُعنَّاِب بالَبَرِد(، ش�به الدم�ع باللؤلؤ، 
بال�ورد،  والخدي�ن  بالنرج�س،  واألجف�ان 
وأطراف األصابع بالُعنَّاب وأسنانها بحبَّات 
الَبَرد. / الَعنَْبُر: من الطُّيوب، والَعنَْبُر: جناح 

في مستشفى أو سجن، والجمع َعنَابُِر.

والتََّعنُُّت: المكابرة،  الَعنَُت: التََّع�ب.  عنت. 
ورْف�ض التس�اهل، )ال تتعنَّْت ف�ي رأيك(، 
)فشل االتفاق بسبب َتَعنُّت الطرف اآلخر(.

ُعنُْجِهيٌَّة: تكبُُّر الظالم. 

عند. الَعنُوُد: الجمل الذي ال يختلط بغيره. 
والعني�د:  للح�ق.  المخال�ف  / ال�ُمعانِ�د: 

المتشبث برأيه، حقًا كان أم باطاًل.

الطي�ور، والجمع  الَعنَْدليُب: من  عندلي�ب. 
َعنَاِدُل. 

عنز. الَعنُْز: واحَدُة ال�َماِعز. وجمعوها على 
َكُر  َأْعنٍُز. ونقول أيض�ًا: َعنَْزة وَعنَزات. والذَّ

التَّْيس. 

العانِ�ُس الرج�ل كب�ر ول�م يت�زوج  عن�س. 
والجم�ع عانس�ون، والم�رأة أيض�ًا عانِ�ٌس 

والجمع َعَوانُِس.   

ُعنُْصٌر: مادة كيماوية أولية غير مركبة، هناك 
ًا،  مش�عَّ عنص�رًا  و18  مس�تقرًا،  عنص�رًا   80

و20 عنص�رًا ال توجد في الطبيعة بل تتخلق 

نتيج�ة التفاع�الت النووي�ة. / ُعنُْصر، )قتل 
المعارضة(  الجماع�ة  خمس�ٌة م�ن عناص�ر 
أي م�ن أفراده�ا، قد يكون بعضهم مس�لحًا 
ة: التفريق  وبعضه�م غير مس�لح. / الُعنُْصِريَّ
بين الناس بسبب الجنس الذي ينتمون إليه. 
ولون اإلنس�ان هدف بارز لسهام العنصرية. 
وف�ي تراثن�ا العربي القديم كثي�ر من التمييز 
ضد الس�ود، وبع�ض التمييز ض�د الصهب 
ر المرء من إيراد  �قر. وفي اإلعالم يح�ذَّ الشُّ
العب�ارات العنصري�ة حت�ى وإن ج�اءت في 
ِشعر مش�هور كش�عر المتنبي يهجو شخصًا 
بسواد لونه، إال في سياق انتقاد هذه النزعة. 
والعرب األقحاح ف�ي العصر األموي كانوا 
عنصريي�ن يفرق�ون في المعامل�ة بين عربي 
ن�ت العنصري�ة ألوان�ًا ف�ي  وأعجم�ي، وتلوَّ
ن. وشكوى  األعُصر العباس�ية، وظلت تتلوَّ
الع�رب الي�وم من عنصرية الغ�رب حقيقية، 
لكنه جدير بالمرء أن يرى الخش�بة التي في 

عينه. 

عنع�َن. الَعنَْعنَ�ُة: س�ند الحدي�ث. وهي من 
قولهم »عن فالن عن فالن عن فالن..«. 

ة. واس�تخدام الُعنُْف:  �دَّ عن�ف. الُعنُْف: الشِّ
اس�تخدام الق�وة العضلية أو المس�لحة ضد 
، )القمع  ُعنِْفيٌّ اآلخر. والنس�بة إلى الُعنْ�ف 
اس�تخدام  في�ه  قم�ع  للمظاه�رة(:  الُعنِْف�يُّ 
للس�الح. وأم�ا القم�ع العنيف، فه�و القمع 
التأني�ب  / التَّْعنِي�ف:  فحس�ب.  الش�ديد 
الش�ديد. وَتْعني�ُف المرأة: معاملتها بقس�وة 
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تتضم�ن الزجر وه�در الكرام�ة، وقد تصل 
إلى الضرب. وُتفتح في بعض البلدان بيوت 

للنساء ال�ُمَعنَّفات.  

قبة، وخصوصًا من األمام.  عنق. الُعنُ�ُق: الرَّ
اإلس�الم.  ف�ي  دخ�ل  اإلس�الم:  / اعَتنَ�َق 
و»اْعَتنََق« به�ذا المعنى مترَجمة. واالعتناق 
في العربية ه�و التَّعاُنُق وال�ُمَعاَنَقة والِعناق. 
/ َأْعنََقت الناقة: أس�رَعت في مشيها. وَأْعنََق 
الرج�ل: رف�ع رأس�ه ُمْبِدي�ًا ُعنَُق�ه مفتخ�رًا. 
/ الَعنق�اُء: طائ�ر خراف�ي تخيَّل�وه ضخم�ًا، 
)َأَرى الَعنَْق�اَء َتْكُب�ُر أن ُتص�ادا.. فعانِ�ْد َمن 

ُتطيُق له ِعنَادا(. 

ُعنُْق�وٌد: ِقْط�ٌف أو ِعْذٌق م�ن العنب خاصة. 
/ آخُر الُعنقود: أصغر األبناء.

صاح�ب  عناكِ�ُب:  والجم�ع  َعنَْكب�وٌت، 
النسيج الرقيق الذي تأكله أنثاه، في كثير من 
الحاالت، بعد أن يفرغ من مهمته. وش�وهد 
في بعض أجناس العناكب أن الذكر يساعد 
ى وينجح  األنث�ى عل�ى أن تأكله ك�ي تتغ�ذَّ

حملها.

َعِه�َد َيْعَه�ُد َعْه�َدًا: عرف، )عهدُت�ك عازفًا 
ع�ن الن�وادي(، وعِهد إليه بكذا: أس�ند إليه 
ك�ذا، )عهد إلي�ه بحقيبة األش�غال العامة(. 
عل�ى  )العه�دة  المس�ؤولية،  / الُعْه�َدُة: 
الراوي(، الحفظ والصون، )هذا المش�روع 
في ُعْهدت�ك(، والُعْهَدُة: أدوات العمل التي 

يجب أن تعاد وقت تركه، )بعد أن استقلُت 
تنفس�ت  يخلفن�ي  لم�ن  الُعْه�دة  وس�لمت 
منص�ب  لبن�ان:  ف�ي  / الَعْه�ُد  الصع�داء(. 
الوالي�ة  الجزائ�ر  ف�ي  والُعْه�َدة  الرئاس�ة. 

الرئاسية، )الرئيس يترشح لعهدة رابعة(.

عه�ر. الَعْه�ُر، والِعْه�ُر: الفج�ور. ويقولون 
اآلن الُعْه�ر وال ب�أس به�ا لوج�ود الُعُهوَرة 
بِْئ�َس المعن�ى. / الُعْه�ر السياس�ي:  أيض�ًا، 
الفعل أو الموقف اللذان ال رصيد لهما من 

مبدأ. 

الَعاِهل: المل�ك. ودرج الصحفيون  عه�ل. 
ف�ي س�ياق الخبر عل�ى اس�تعمال عبارة من 
قبي�ل )ي�زور مل�ك المغ�رب الب�الد..( في 
أسلوب اإلضافة، لكنهم في أسلوب النعت 
ال يقول�ون »ي�زور الملك المغرب�ي..«، بل 

)العاهل المغربي(.

الِعْه�ُن: الصوف المصب�وغ. / ألقى  عه�ن. 
الكالم على َعَواِهنِه: أي بدون تدبُّر. 

َيْعِوي ُع�َواًء: صاح الذئ�ب والكلب  َع�َوى 
ًا. فإن  واب�ن آوى، إن صياح�ًا طوي�اًل ممت�دَّ

تقطَّع صوت الكلب فهو نباح.

: العجز عن التعبير. والرجل َعيِيٌّ  عّي. الِعيُّ
أي غي�ر فصي�ح، والجمع َأْعيَِي�اُء. / الَعَياُء: 
التع�ب، ومثلها وأش�هر منها الي�وم اإلْعياء. 
َأْعَيانِي الس�ير: أتعبن�ي. وَأْعَيْتني الحيلة: لم 

أجدها فقد أتعبتني.   
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الغين

غ. ص�وت الغي�ن يخ�رج م�ن أقص�ى الفم 
بهواء يتردد بين سقف الفم ومؤخر اللسان، 
وه�ذا الص�وت ف�ي الفرنس�ية وف�ي ألمانية 
الش�مال مثاًل، يكت�ب راًء. وفي الغين عندنا 
تفخيم وترقيق بحسب ما يترك اللسان فوقه 
من مسافة، وبحسب مدى انزالق الغين في 

الحلق.  

َغ�اَب َيِغي�ُب َغْيَب�ًة: ل�م يحض�ر. / اْغَتاب: 
َذمَّ ش�خصًا غائبًا، فهي الِغيَبُة بكس�ر الغين. 
/ غ�اب ع�ن الوع�ي َغْيُبوَب�ًة: ُأْغِم�َي عليه. 
الش�جر  ذات  األرُض  األََجَم�ة،  / الغاَب�ُة: 
ُتَغيُِّب الش�خص ف�ال يظهر.  الكثي�ف الت�ي 
/ الغاُب: الَقَصب. / َغَياَبُة الجب: قعر البئر 

أو الحفرة.  

غاث. الَغْوث: المعونة. الَغْيث: المطر. 

الَغاَدُة: الفت�اة الليِّنُة ال�ُمَتَثنَِّية. والجمع  غاد. 
ِغْيٌد. والَغْيداُء مثلها، والمذكر َأْغَيُد.

غ�اَر َيَغ�اُر َغْي�َرًة: ث�ارت حميَّت�ه. والَغْي�َرُة، 
بفت�ح الغي�ن، تكون عل�ى ال�زوج والزوجة 
وعل�ى الوط�ن، وعل�ى اللغ�ة. والش�خص 
َغُي�وٌر لمذكر ولمؤن�ث، ويقال له�ا َغْيَرى. 
/ غاَر الرُجُل: حس�د، )كلَّم�ا عاَد َمْن بعْثُت 
إِلْيه�ا.. َغاَر ِمنِّي وَخ�اَن فيما يقوُل(. / ِقَطع 

الِغَي�اِر، بكس�ر الغين: قطع بديل�ة لما يتلف 
اظة  في اآللة والسيارة. والِغَياُر:  تبديل الَحفَّ
َم�اد للمري�ض. ونق�ول )ُنَغيُِّر  للطف�ل والضِّ
للطفل ونغيِّر للمريض، وُنَغيُِّر عن الجرح(. 
/ األغي�اُر: لف�ظ يطلق�ه اليه�ود عل�ى غي�ر 
/ َغْي�ر  بالعبري�ة.  »غويي�م«  وه�ي  اليه�ود، 
م�رة، تعبي�ر اش�تهر عن�د األندلس�يين: أكَثر 
م�ن مرة. ومثله�ا غير واحد، )س�معت غيَر 
ُة:  واحد يق�ول إنَّ المدير س�يطير(. / الَغْيِريَّ
ة: كتاب عن  �يرة الَغْيِريَّ عكس األنانية. والسِّ
حياة ش�خص، وُص�كَّ التعبير ليكون نقيضًا 
للس�يرة الذاتية التي يكتبها المرء عن نفسه. 
/ َغْي�ر: كلم�ة م�ن الكلم�ات المبهم�ة التي 
ًا:  ال معن�ى له�ا إالَّ في س�ياق. / غي�ر نْحِويَّ
أ( اس�م يق�ع مواق�ع ش�تى: مبت�دًأ: )غي�ُرك 
)الص�ورُة  وخب�رًا:  ينج�ح(،  ول�م  ح�اول 
وا بس�يارٍة غيِر  غي�ُر واضح�ٍة(، وصف�ًة: )َفرُّ
ص�ة(، ومج�رورًا بح�رف الج�ر: )ِمْن  مرخَّ
الممكِن االستمراُر(، وحاالً: )انصرَف  غيِر 
 » »إالَّ بمعن�ى  وتأت�ي  راٍض(،  غي�َر  الزب�ون 
ٌة في الصباح غيَر أن  فُتنَصب: )حدثْت ُمَشادَّ
المؤتم�َر واصل عمله ظه�رًا(. ب( »الغير« 
تعن�ي »اآلَخري�ن«: )محم�د يح�ب الخي�ر 
ف:  للغي�ر(. ج( »الغير« تأت�ي لتصف المعرَّ
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»الش�رُط الغيُر مقب�وٍل« و»الغي�ُر المقبوِل«، 
ل�وا: )غيُر المقبوِل(. / َغاَر َيُغوُر َغْورًا  وفضَّ
فهو غاِئٌر: هبط. الَغْوُر: المكان المنخفض، 
ال�ذي  المنخَف�ض  األردن:  َغ�ْوُر  ومن�ه 
يج�ري فيه نه�ر األردن. / )أخذ يس�أله عن 
تفاصيل المهنة كي َيْس�ُبَر َغْوَرُه( أي ليقيس 
عم�ق معرفت�ه وليختب�ره. / ُغ�ُؤوُر العينين: 
دخولهم�ا في ال�رأس، والعكس الُجحوظ. 
/ َأَغار فالن في البالد وأنَجَد: هبط وصعد، 
َف كثي�رًا. / ال�َمَغ�ارة، وال�َمغ�اِور:  أي َط�وَّ
ِغي�ران،  والجم�ع  الَغ�اُر  وك�ذا   الكه�ف. 
﴿إذ أخرَج�ه الذين كفروا ثانَي اثنيِن إْذ ُهما 
في الَغ�اِر﴾ . / الَغاُر: ش�جر ُيَطيَُّب بأوراقه 
بأوراقه�ا  فروع�ه  ُتعق�د  وكان�ت  الطع�ام، 
الروم�ان.  الفاتحي�ن  رؤوس  عل�ى  أكالي�َل 
وال�ِمغوار  وَأغاَر: هجم.  / الَغاَرة: الهجمة. 

وال�َمَغاويُر: البطل ال�ُمِغير.    

غاٌز: ش�كل م�ن أش�كال المادة، من�ه بخار 
الم�اء ومن�ه مجموع�ة كبي�رة م�ن العناصر 
س�امة  م�ادة  الَخ�ْرَدل:  غ�از  والمركبَّ�ات. 
الغ�از  تس�تعمل ف�ي األس�لحة الكيماوي�ة. 
الطبيعي: غاز يقبل االشتعال ويستخرج من 
باط�ن األرض، ويعبَّ�أ لالس�تعمال المنزلي 
ة  بع�د معالجت�ه ف�ي ُأنب�وب الغ�از، أو ج�رَّ
الغ�از، أو بِرمي�ل الغاز، أو ُأْس�طوانة الغاز. 
ة: مش�روبات محقونة  / المش�روبات الغاِزيَّ
بثاني أكسيد الكربون كي تبقبق في المعدة. 
/ الغ�از ال�ُمِس�يل، أو ال�ُمَس�يِّل للدموع: ما 

تستعمله الشرطة لتفريق المظاهرات.    

َغ�اَص َيُغ�وُص َغْوص�ًا: ن�زل تح�ت الماء. 
والَغ�ْوُص:  األعم�اق.  س�فينة  اص�ة:  والَغوَّ

ارتياد األعماق بحثًا عن اللؤلؤ.

ف�ي  الم�اء  غ�اص  َغْيض�ًا:  َيِغي�ُض  َغ�اَض 
ِغي�ض الم�اء: اختف�ى، ﴿وِغيَض  األرض. 
الم�اُء وُقِض�َي األم�ُر﴾. / ه�ذا َغْي�ٌض م�ن 

َفْيض: أي قليل من كثير. 

غاط. الغائُِط: البِراُز، وأصل الغائط األرض 
المنخفض�ة. الُغوَط�ُة: س�هل خصي�ب عند 
دمش�ق.  والَغْي�ُط والجم�ع ِغيطاٌن: الس�هل 

المزروع.

غ�اَظ َيِغي�ُظ َغْيظ�ًا: َأْغَض�َب. ومثله�ا َأَغاَظ 
ُيِغي�ُظ إَِغاَظ�ًة. / اغَت�اَظ: َغِض�َب. ووردت 
ِغي�َظ بمعنى اغتاظ )ِغيَظ الِعَدا من َتَس�اِقينا 
ْهُر آِمينا(. الَهَوى َفَدَعْوا.. بَِأْن َنَغصَّ فقاَل الدَّ

غ�ال. غاَل�ه الدهُر: َنَكَب�ه. / االغتيال: القتل 
ُخْفي�ة، )قتلوه ِغيَل�ًة(، أي اغتياالً. / الَغائَِلة: 
ص�وا صندوق�ًا للفق�راء حت�ى  ، )خصِّ الش�رُّ
والب�رد(.  الج�وع  غائل�َة  عنه�م  تدفع�وا 
/ الُغوُل: وحش خرافي. / اغتيال الس�معة: 
تش�ويه س�معة ش�خص عل�ى نح�و ممنهج 
بقص�د إس�قاطه ف�ي األعين. وقال�وا اغتيال 
الش�خصية. / الَغ�ْول: الكح�ول. ]انظر في 

كحل[ 

َغ�اَم َيِغي�ُم َغْيم�ًا: غطاه الس�حاب، )غامت 
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الس�ماء(. وغامت عيناه بالدم�وع. والَغْيَمة: 
السحابة. 

غ�ّب. )توج�ه إلى قب�ر أبيه ِغ�بَّ عودته من 
غربة طويلة( أي بعدها مباشرة، )سأزوركم 
ِغبَّ�ًا، فالمث�ل يق�ول: ُزْر ِغبًَّا ت�ْزَدْد ُحبًَّا( أي 
ف�ي أوقات متباع�دة. / ال�َمَغبَُّة: العاقبة )أال 
يخش�ون َمَغبَّة هذه التصرف�ات؟( / الَغَبُب: 

الجلد المترهل المتدلي من عنق البقرة. 

: كلم�ة تطل�ق عل�ى الش�خص  غب�ا. الَغبِ�يُّ
النواح�ي.  م�ن  ناحي�ة  ف�ي  الفه�م  البط�يء 
والش�واهد كثي�رة على أن الغب�ي في جانب 
ذك�ي في جانب آخ�ر، فقد يك�ون للمقصر 
في دروس�ه من الذكاء االجتماعي ما يكسبه 
المال واألصدقاء، لذا يحسن باإلعالمي أالَّ 
يستعمل كلمة غبي أبدًا. قال الشاعر: )ليس 
الَغبِ�يُّ بَِس�يٍِّد ف�ي قوِم�ه.. لك�نَّ س�يَِّد قوِمه 
ت أخطاء اآلخرين  ال�ُمَتَغابي( أي الذي يفوِّ

ُيْبِدَي أنه أدركها.   ويغتفرها دون أن 

األزمن�ة  )ف�ي  مض�ى،  ُغب�ورًا:  َيْغُب�ُر  َغَب�َر 
الغابِ�رة كان�وا يوق�دون النار بق�دح أحجار 
الص�وان(. / الُغَباُر الكثي�ر يجعل الجوَّ كله 
ًا. والَغَب�َرُة: الُغب�ار، ﴿ووج�وٌه يومئ�ٍذ  ُمْغَب�رَّ
عليه�ا َغَب�َرة﴾. / )ف�الٌن ال ُيَش�قُّ ل�ه غبار( 
أي أنه متفوق متقدم، فالفرس الس�ريع يترك 

الجميع وراءه وال يلحقون حتى بغباره. 

غب�ش. الَغَب�ُش: بقاي�ا الظ�الم عن�د الفجر. 
والمنظر ال�ُمَغبَُّش: المعتم غير الواضح. 

َغَب�َط َيْغبُِط َغْبطًا: تمنَّى لنفس�ه خيرًا مماثاًل 
لصاحب�ه ول�م يتم�نَّ زوال�ه ع�ن صاحب�ه، 
/ الِغْبَط�ُة:  الوظيف�ة(.  تل�ك  عل�ى  )َأْغبُِط�ه 
الِغْبطة: البطِري�رك، لقبًا  الف�رح. وصاح�ب 
له. / الَغبيُط: َرْحل الجمل، )تقوُل وقد َماَل 
الَغبِيُط بِنا معًا.. َعَقْرَت َبعيري َيا امَرَأ القيِس 

فانِزِل(. 

َغَب�َن َيْغبُِن َغْبنًا: َظَلم ف�ي البيع. وال�َمْغُبون 
ف�ي صفقة: المضحوك عليه. / يوم التََّغاُبن: 

يوم القيامة. 

: النحي�ف في األصل، والكالم  َغ�ّث. الَغثُّ
: ال�ذي ال فائ�دة من�ه، )تميي�ز الَغثِّ  الغ�ثُّ
من الس�مين ف�ي هذه المق�االت األكاديمية 
مش�كلة فه�ي ممل�وءة بالعب�ارات الصعبة، 
وباإلح�االت والهوامش، مم�ا يوِهُم المرء 

بأن فيها فكرًا حقيقيًا.( 

َغَثا. َغَثْت نفُسه: أي َقَلَبْت َمِعَدُته كأنما يريد 
َأْغَثْيَتن�ا بكالِم�ك( أي جعلتنا  الق�يء، )ق�د 
ف�ي حالة اش�مئزاز. يقولون في بالد الش�ام 
»كالم�ه َيْلِع�ي على المع�دة«، وفي الخليج 
/ الَغَثَي�ان:  كالم�ه«.  م�ن  كب�دي  »الع�ت 
الش�عور بقرب الق�يء. / الُغَث�اُء: ما يحمله 

السيل من ُحطاٍم وَزَبد. 

�ٌل له�م عاداته�م  الَغَج�ُر: ق�وم ُرحَّ غج�ر. 
عليه�م  وُأطل�ق  وصنائعه�م.  ومعتقداته�م 
ف�ي بعض البل�دان »النَّ�َور«، وال نقولها لما 

حملته من معنى سلبي. 
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ُة: عضو في الجس�م يفرز مواد لها  . الُغدَّ َغدَّ
اء: تفرز موادها  مَّ وظائف معين�ة. الغدة الصَّ

في الدم مباشرة ال عبر قناة.

ًا: ذه�ب وق�ت الصب�اح.  َغ�َدا َيْغ�ُدو ُغ�ُدوَّ
والَغَداُة: الصباح، والغداُة أيضًا: اليوم التالي 
أي الَغ�ُد. / الَغ�َداُء، بال�دال: طع�ام الظهر. 
اختت�ام  َغ�َداة  االتهام�ات  بتب�ادل  / )ب�دأوا 
المؤتم�ر( أي بع�د اختتامه بيوم. وعكس�ها 
َواح:  َعِش�يََّة أي قبل ذلك بيوم. / الُغُدوُّ والرَّ
الخ�روج صباحًا والعودة مس�اء. وفالن )ما 
زال غادي�ًا رائح�ًا إل�ى دائ�رة الج�وازات(. 
غ�دًا لِناظِ�ره قري�ب: أي قري�ب لم�ن  / إنَّ 
ينتظره. والعبارة روسم مستهلك. / الغاِدَيُة: 

ُحب.  السحابة، والَغواِدي السُّ

اَرة: البندقية.  َغ�َدَر َيْغِدُر َغ�ْدرًا: خان. الَغ�دَّ
/ غ�اَدَر: ذهب وف�ارَق. / الَغِدير: الجدول. 

/ الَغِديرة والَغَدائِر: الضفيرة. 

ُيْغِدُق إِْغداقًا: أعَطى بغزارة.    غدق. َأْغَدَق 

غّذ. َأَغذَّ ُيِغذُّ في س�يره: أس�رع. ونقول َأَغذَّ 
الس�يَر أي أس�َرَع. / اْغَت�ذى م�ن لب�ن أم�ه: 
رض�ع. وق�د َغَذْت�ه أم�ه بلبنه�ا، أو بِلبانه�ا. 
/ الِغ�َذاُء: م�ا ينم�و علي�ه الجس�م ويصح. 
/ »التغذي�ة الراجعة«: تعبير تفوح منه رائحة 
الترجمة الببَّغائي�ة، وروائح أنكى. نقول في 
العربي�ة اإِلْغنَاء، )الرج�اء تزويدنا بإْغنائكم 
للمقترح المقدم(، ولو قلنا »التعقيب« فهذا 
جي�د. واإلث�راء ليس�ت رديئة باعتب�ار أثرى 

يًا، ألسنا نقول »هذا  جازت حديثًا فعاًل متعدِّ
َدى، وقال  مم�ا ُيْثري النق�اش«؟ ونقول الصَّ
بعضهم »َرْجَع الصدى« وفيها حش�و. ]انظر 

في صدا[ 

ًا: خ�دع. الِغَرار: حدُّ الس�يف،  َغ�رَّ َيُغرُّ َغ�رَّ
 : عل�ى هذا الِغ�َرار: على هذا النه�ج. / الِغرُّ
الجاهل قليل التجربة، والجمع َأْغراٌر، وفيه 
َغراَرٌة أي قلة تجربة. ويقال له أيضًا: َغِرير. 
ُة الفرس: الش�عر  ر ب�ه: خدع�ه. / ُغ�رَّ / َغ�رَّ
 : ، والرجل األَغرُّ م رأس�ه، فهو َأَغرُّ على مقدَّ
اء:  والصحيف�ة الغرَّ  ، الُغ�رُّ الكري�م والجمع 
المش�رقة. / الَغُرور: الش�يطان. / على حيِن 
ٍة: فجأة. / الُغُرور: التي�ه والزهو. وأخو  ِغ�رَّ

الغرور َمْغرور. 

غ�را. ال َغ�ْرَو: ال َعَجَب. / أَغ�َرى: أْغَوى، 
الالصق�ة،  ة  الم�ادَّ / الِغ�راُء:  َع.  وش�جَّ

وخصوصًا ما ُأِخذ بَغْلِي عظام الحيوان. 

َيْغ�ُرُب ُغُروب�ًا: غ�اب. / ال�َمْغِرُب:  َغ�َرَب 
وق�ت غياب الش�مس. وه�و البل�د العربي 
الب�الد  العرب�ي:  وال�َمْغ�ِرُب  المع�روف. 
العربي�ة من ليبيا حت�ى موريتاني�ا، ويقولون 
ال�َمغ�ارب. / الَغ�ْرُب: دول أوروبا وأميركا 
الش�مالية، ونطل�ق تس�مية »الَغ�ْرَب« عل�ى 
ال�دول الت�ي كان�ت تش�كل العاَل�م األول، 
المتقدم صناعيًا وعسكريًا، بينما كانت دول 
المعسكر الشيوعي ُتعَتَبر العاَلم الثاني، وأما 
العاَلُم الثالث فهو الدول المتخلفة والنامية. 
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/ الَغ�اِرب: الظَّْهر. واس�تْغَرَب ضاحكًا: أي 
ضح�ك وهو جال�س حتى وقع على ظهره. 
�َب. / َألقيُت له  واس�تْغَرب م�ن األمر: تعجَّ
َحْبَل�ه عل�ى َغاِربِ�ه: تركت�ه يصنع ما يش�اء. 
وكان الرج�ل ُيلقي الحبل على ظهر الجمل 
وُيطِلُق�ه ف�ي المرعى. / االغت�راب: العيش 
خارج الوط�ن. واس�تعملت الكلمة للتعبير 
عن انفصام المرء بين ثقافتين، أو معاناته من 
عدم التحكم في حياته بسبب عوامل دخيلة 
كفقدانه ملكية وس�ائل اإلنت�اج. / الغريب: 
البعي�د عن وطنه، قال أبو الطيب وهو فَتًى، 
َها األَميُر األَِريُب..  وَرقَّ ما شاء له: )بَِيدِي َأيُّ
ال لَِشيٍء، إالَّ ألَنِِّي َغرِي�ُب(، بيدي: أي ُخْذ 

بيدي. 

َغْرَبل: َنَخ�َل الَحبَّ في الِغْربال وهو منخل 
ذو عيون واسعة، والجمع َغرابيُل.

والتَّْغري�د  د.  ال�ُمَغ�رِّ الَغ�ِرُد:  الطائ�ر  غ�رد. 
الغن�اء. / التغري�دة: عبارة من مئ�ة وأربعين 
حرف�ًا أو م�ا هو ف�ي مقام الحرف، اش�ترط 
التغري�دات »تويتر«،  طولها األقص�ى موقع 

فكانت درسًا للثرثارين.

َغ�َرَز َيْغِرُز َغ�ْرزًا: دسَّ وثق�ب. والُغْرَزُة في 
الحياك�ة: خي�ُط ما بي�ن اإِلبرتي�ن. والغرزة 

أيضًا: بؤرة تعاطي الحشيش. 

َيْغ�ِرُس َغْرس�ًا: زرع الش�جر. وهي  َغ�َرَس 
والِغ�راُس:  صغي�رة،  ش�جرة  أي  َغْرَس�ٌة 

َتالت المغروسة.  الشَّ

ل�ه  كان  اله�دف. وم�ن  الَغ�َرُض:  غ�رض. 
ُمْغ�ِرٌض. ومن  غ�رض يخفيه فهو ش�خص 
أصدر حكم�ًا ُمْغِرضًا فقد أصدره لمصلحة 
باعًا للحق. / أغراُض الشعر:  خفية وليس اتِّ
وهج�اء  وم�دح  نس�يب  م�ن  موضوعات�ه 

ووصف. / َغَرٌض وَأْغراٌض: متاع.    

�ه أو ب�ِمْغَرفة.  َغ�َرَف َيْغِرُف َغْرفًا: أخذ بكفِّ
والمرء يْغَتِرُف الطعام بالمغرفة أي الَكْفِكير. 
/ الُغْرَفُة: الحجرة، والجمع ُغَرٌف وُغُرفاٌت. 
وُغرَف�ُة األخبار: مكان جل�وس المحررين، 
حي�ث يح�ررون أنباء ال�وكاالت من الهوى 
يحقن�ون،  ال  أو  جدي�د  به�وى  ويحقنونه�ا 

ويستقبلون األخبار من المراسلين.

َغ�ِرَق َيْغ�َرُق َغَرق�ًا: مات غائصًا ف�ي الماء، 
وانغمر في الماء للس�فينة. والشخص َغِريٌق 
أو َغِرٌق والجمع َغْرَقى )نحن َغْرَقى فكيَف 
َج�ى َغِرَقاِن؟(  ُينِقُذن�ا َنْجماِن ف�ي َحْوَمِة الدُّ
ف�ي  أو  التفكي�ر  ف�ي  انخ�رط  / اس�َتْغَرق: 
واس�تغرق جمي�َع النماذج:  الضحك، إلخ. 
استوفاها، )قال المؤلف إن كتابه ال يستغرق 
كلم�ات اللغ�ة ب�ل يقتص�ر على ما ق�د يقع 
في�ه الخلط، فه�و مثاًل ال يذكر أنَّ اس�تغرق 
تعني دام كما في قولهم »اس�تغرقت الزيارة 
بالدم�وع:  عين�اه  / اْغَرْوَرَق�ت  أس�بوعًا«(. 
�ا ينهمِر  غرقت�ا بدم�وع ف�ي داخلهم�ا، ول�مَّ
الدمع. / الِغْرِقُئ: الغش�اء الرقيق بين قش�رة 

البيضة وبياضها.
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َغ�ِرَم َيْغَرُم ُغْرمًا: تكبِّد خس�ارة، )في ش�راء 
الفاكه�ة أوَل نزولها ُغْرٌم، خاصة أنها تكون 
�ًة؛ بي�د أنَّ اإلنس�ان مولع ب�كل جديد(.  فجَّ
َمن  والَغاِرم:  الدائن، والخص�م.  / الَغِري�ُم: 

عليه دْين.  

َغْرناَطُة: آخر معاقل المسلمين في األندلس. 

ِغْرَيٌن. الِغْرَين أخو الطَّْمي.

ًا: َوَخَز باإلبرة.  َيُغزُّ َغزَّ َغزَّ 

َغ�َزا َيْغ�ُزو َغْزوًا: هاجم الق�وم في ديارهم. 
ُة: اس�م  فهي َغ�ْزَوٌة والجمع َغَزَواٌت. / َغِزيَّ
َة إِْن َغَوْت..  قبيلة عربية، )وما َأنا إاِلَّ ِمن َغِزيَّ
ُة َأْرُشِد(. / ال�َمْغَزى:  َغَوْيُت وإِْن َتْرُشْد َغِزيَّ
والغ�رض  الحقيق�ي،  والمعن�ى  الفح�وى، 

الخفّي.

غزر. الَغِزير: الكثير، للماء وللعلم. )المطر 
ينهم�ر بَِغَزارة( أي بكثرة، وفي موضع كهذا 
تكفي كلمة »ينهمر« ألنها تدل على الغزارة، 

غير أن إيرادها للتوكيد ليس رديئًا.

َغ�َزَل َيْغ�ِزُل َغ�ْزالً: فتل الص�وف أو القطن 
خيوط�ًا، واآلل�ُة: ِمْغزٌل، )غزل�ُت لهم َغْزالً 
�ْرُت  �اجًا فكسَّ رقيق�ًا فلم َأِج�ْد.. لَِغْزلَِي نسَّ
ِمْغَزل�ي(. / الَغ�َزُل: وصف محاس�ن المرأة 

َدًا إليها. تودُّ

غسق. الَغَسُق: أول الظالم. الَغاِسق: الليل.

َغَس�َل َيْغِس�ُل َغْس�اًل: نظَّف بالماء. / َغْسل 

الدماغ: تعريض المرء لقدر من المعلومات 
المضلِّلة حتى يؤمن بصحتها؛ كانت وسائل 
/ غس�ل  ذل�ك.  تصن�ع  الرس�مية  اإلع�الم 
األموال: تصريف المال المكس�وب بصورة 
غي�ر قانوني�ة، بتحويله إلى عق�ار أو إدخاله 
في حس�ابات مصرفية ثم اس�ترجاعه بحيث 
يخَفى مص�دره. يقال أيضًا تبييض األموال. 
/ ال�ِمْغَس�َلُة: آلُة الغس�ل، أو حوض غس�ل 
األي�دي. / ال�َمْغَس�َلُة، بفت�ح المي�م: مكان 
غس�ل الس�يارة مث�اًل، وأيضًا حوض غس�ل 
األيدي إن نظرَت إليه على أنه مكان ال آلة. 
اَلُة: المرَأة التي كانت تعمل في غسل  / الَغسَّ
الُة اليوم: اآللة التي تعمل هذا  الثياب، وغسَّ

العمل.

ًا: َخَدَع غيَره، وزيَّف الشيَء،  َغشَّ َيُغشُّ ِغشَّ
اق  مَّ ْرَوة، وهو َيُغشُّ السُّ ني في هذه الشَّ )َغشَّ
�اٌش،  بنَُش�ارة خش�ب مصبوغ�ة(، فه�و َغشَّ
اُق مغش�وش، وأنا مغش�وش أيضًا.  �مَّ والسُّ
/ والِغشُّ في االمتحان معروف في األنظمة 
التعليمي�ة التي تقوم على التناحر والتنافس، 

وعلى دفتر العالمات.

غشا. َغِشَي َيْغَشى: َغطَّى، )َغِشَيُه النعاس(، 
وُغِشَي عليه: ُأغِمَي عليه، )خشينا أن ُيْغَشى 
علي�ه عن�د س�ماع الخب�ر(. / َغِش�َي الرجل 
مجلس�نا: ورد عليه. وفالن ُيْكثِر من ِغْشيان 
 . المقاهي. / ِغَش�اُء الَبَكارة: ما ال يكون ألُمٍّ

/ الغاِشية: يوم القيامة.
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غش�م. الَغُش�وم: الظالم، والعدوان الَغاِشم: 
الظال�م. وبم�ا أن كل ع�دوان ظال�م فكلمة 
واس�َتعملت  هن�ا.  له�ا  معن�ى  ال  »غاش�م« 
األنظمة المهزومة وصف »الغاش�م« إليهام 
الجمه�ور بأن هزيمتها كان�ت نتيجَة اعتداٍء 
م�ن ن�وع غري�ب، فهي ليس�ت ملوم�ة، لذا 
يمكنه�ا البق�اء في الحك�م. / يصف الناس 
َمن يجهل أمرًا ألنه لم يمارس�ه من قبل بال� 

»َغِشيم«.

ًا: وقف ماٌء أو طعام  َغ�صَّ المرُء َيَغصُّ َغصَّ
ت  ف�ي حلقه، )َغصَّ الرج�ل بالماء(. وغصَّ
ُة: الشعور  القاعة أي امتألت بالناس. والُغصَّ
بمرارة لحدث معين، )ظلت تلك الخس�ارة 

ة في حلقه(. ُغصَّ

قه�رًا.  أخ�ذ  َغْصب�ًا:  َيْغِص�ُب  َغَص�َب 
القهري�ة،  الممارس�ة  للم�رأة:  االغتِص�اب، 
ولألرض وللسلطة: س�رقتهما. وَفَعل ذلك 

َغْصبًا عنه: اي ُمْكَرهًا. 

ًا: خفض بصره، )الشخص  َغضَّ َيُغضُّ َغضَّ
األخط�اء  ع�ن  الطَّ�ْرف  يُغ�ضُّ  �ْمُح  السَّ
الصغي�رة(. / بغ�ضِّ النظ�ر ع�ن، وبص�رف 
النظر عن: باستثناء. / ال َغَضاَضة في األمر: 

 . : الطَِّريُّ ال مشكلَة. / الَغضُّ

َغ�ضَّ  إِْغض�اًء:  ُيْغِض�ي  َأْغَض�ى  غض�ا. 
الط�رف، وصب�ر واحتمل الَهنَ�ات، )ُيْغِضي 
َحَي�اًء وُيْغَض�ى ِم�ن َمهاَبتِ�ه.. فم�ا ُيَكلَُّم إالَّ 
حين َيْبَتِس�ُم(. وه�و َيَتَغاَضى عن تجاُوزات 

خش�ب  ذو  ش�جر  / الَغَض�ى:  أصدقائ�ه. 
ُصْل�ب. وجمر الغضى: جمر هذا الش�جر، 
وهو ش�ديد الح�رارة طوي�ل االتِّقاد، )كنت 
ل�م  ولكنه�ا  الغض�ى،  جم�ر  عل�ى  أنتظ�ر 

تحضر(. 

َغِضَب َيْغَضُب َغَضبًا، فهو غاضٌب وَغْضباٌن 
وه�ي َغْضبانٌة، أو هو غضباُن وهي َغْضبى: 
َسِخَط. الِغَضاب: الغاضبون والغاضبات.  

�د. والتجاعيد  َن وجه�ه: تجعَّ تَغضَّ غض�ن. 
ُغُض�ون. / ف�ي ُغُضون أس�بوع: ف�ي أثنائه، 

وخالَله. 

ًا: َغَم�َس. َغطَّ َيِغ�طُّ َغطيطًا:  َغ�طَّ َيُغ�طُّ َغطَّ
َش�َخر النائ�م. والَغطِي�ط للبش�ر، واألَطِي�ط 

لإلبل.

بِِغَط�اٍء.  َتْغطَِي�ًة: َس�َتر  ُيَغطِّ�ي  غط�ا. غطَّ�ى 
التَّْغطَِي�ة ف�ي اإِلع�الم: متابع�ة ح�دث معين 
صت  م�ن مختلف جوانب�ه. وحتى ل�و َخصَّ
المحطة إرس�الها كام�اًل للحدث فال يمكن 
أن تستوفي كل جوانبه، وال بد من االنتقاء. 
ومن األخطاء البارزة عند المبتدئين محاولة 

تغطية الحدث بإيراد كل التفاصيل. 

َغَط�َس َيْغطِ�ُس َغْطس�ًا: انغمس ف�ي الماء. 
غاطِ�ُس الس�فينة: الج�زء من الس�فينة الذي 
ينغم�ر ف�ي الم�اء. / الَغطَّاس: م�ن يغوص 
اُص: الباح�ث عن اللؤلؤ.  في الم�اء، والَغوَّ
الطاء:  ]انظ�ر غ�اص[ / ال�َمْغطُِس، بكس�ر 
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ح�وض م�اء لتغطيس القدمين مث�اًل. / عيد 
المس�يحيين: ذك�رى تعميد  الِغَط�اس، عند 

السيد المسيح بالماء.

َغَف�ا َيْغُف�و َغْف�وًا: نام نوم�ًا خفيف�ًا. وأْغَفى 
بمعناها.

َغَفَر َيْغِفُر ُغْفرانًا: عفا وسامح. عيد الُغْفران: 
م�ن أعياد اليهود، وفي�ه بدأت حرب أكتوبر 
رمض�ان،  ح�رب  أحيان�ًا  ونس�ميها   ،1973

ويسميها اإلس�رائيليون حرب يوم الغفران، 
وعنه�م نق�ل الغ�رب التس�مية )ح�رب يوم 
كيب�ور(، وف�ي تس�ميتهم اعت�ذار لم�ا ن�زل 
بجيش�هم إذ كان ذل�ك الي�وم ي�وم عيدهم. 
/ الِمْغَف�ر: َزَرٌد تحت خوذة الجندي يحمي 

الرقبة. 

َغَف�َل َيْغَف�ُل ُغُف�والً وَغْفَل�ًة: س�ها وأهمل. 
عم�دًا.  أهم�ل  / َتَغاَف�ل:  َأْغَف�َل.  ومثله�ا 
�ل: غي�ر الفط�ن. / ال�ُغْف�ُل: م�ا ال  / ال�ُمَغفَّ
اسم أو ال عنوان عليه. مقال ُغْفٌل: أي ليس 
عليه اسم لكاتب. وكتاب ُغْفٌل من التاريخ: 

لم ُيذَكر تاريُخ نشره. 

: القي�د. ويده  ً: قيَّ�َد. والُغ�لُّ َغ�لَّ َيُغ�لُّ َغ�الَّ
 : َمْغلول�ٌة إل�ى عنق�ه: أي أنه بخي�ل. / الِغلُّ
الحقد. / الَغلِيل: العطش، والغيظ، )شفيت 
ُة:  غلي�ل ص�دري م�ن ه�ذا الل�ّص(. / الُغلَّ
�ُة: الدخ�ل اليوم�ي للبائع.  العط�ش. / الَغلَّ
ِغالٌل  والحصاد الموسمي للزارع، والجمع 
الرقيق،  الثوب  وهي المحاصيل. / الِغاَلَلة: 

قميص النوم.

غال َيْغُلو َغالًء: ارتفع الس�عر. / غاَل الرجل 
ًا في كالمه ومعتقده: بالغ وتشدد.  َيْغُلو ُغُلوَّ
/ َغاَل�ى ف�ي األم�ر: بال�َغ. وفالٌن م�ن ُغاَلِة 
اعي�ن إلى االش�تراكية: من المتش�ددين.  الدَّ
/ َغَل�ى الماُء َيْغِل�ي َغَليانًا: فاَر، ووصل إلى 
درج�ة ح�رارة التبخر. وَغَلى الرج�ُل الماَء: 
ه:  نه إلى درجة الغليان. وقيل أيضًا َغالَّ س�خَّ

أي َغاله، وقيل َأْغاله: أي َغالُه. 

َغَلَب َيْغِلُب َغَلَبًة: َهزم. أغلبية بس�يطة: هي 
أغلبي�ة األص�وات الصحيح�ة، م�ع تجاهل 
الذي�ن لم يحضروا الجلس�ة أو لم يصوتوا. 
مجم�وع  م�ن   1  + نص�ف  مطلق�ة:  أغلبي�ة 
الذي�ن يحق له�م االقتراع. أغلبية س�احقة: 
عب�ارة مطاطة، معناه�ا أغلبية أكبر بكثير من 
المتوقع، وقد تكون 55 % فقط ولكنها فاقت 
أغلبية مريح�ة: أغلبية كافية في  التوقع�ات. 
البرلمان لتمكين الحكومة من سن القوانين 
الت�ي هي ضم�ن برنامجه�ا دون االضطرار 
لب�ذل تن�ازالت ألح�زاب صغي�رة. / )غدا 
واضح�ًا أن األزم�ة ال يمك�ن أن تنته�َي إال 
بصيغ�ة »ال غالَب وال َمغل�وَب«(، أي بحل 
وس�ط. / َتْغلِي�ُب المذكر عل�ى المؤنث في 
اللغ�ة: ف�ي س�ْوق األمثل�ة نس�تعمل »ه�و« 
تغليبًا للمذكر. وعندما نس�أل  »من الفائز؟« 
الفائ�زة«.  أو  »الفائ�ز  نعن�ي  ضمنيَّ�ًا  فنح�ن 
وف�ي الع�دد نق�ول )ج�اء أربعة أش�خاص: 
رج�الن وامرأت�ان( واس�تعملنا الرقم أربعة 
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بهذه الصيغة التي للمذكر. ويس�عى بعضهم 
إل�ى وض�ع ضمي�ر المؤنث بجان�ب ضمير 
المذكر »إلى من يعنيه/ها األمر هذا نموذج 
عليكم/ك�نَّ م�أله..«، وه�ذا ش�يء جدي�د 
حتى على اللغة اإلنجليزية، ويس�بب بعض 

المصاعب والتكرار.     

غلس. الَغَلُس: ظلمة آخر الليل وقد داخلها 
ضوء الصباح. والغسق ظلمة أول الليل. 

َغلَِط َيْغَلُط َغَلطًا: أخطأ. وهي َغْلَطٌة والجمع 
َغَلطاٌت. /  ُأغُلوطة وَأغاليُط: معلومة ناقصة 
وفيه�ا خطأ وتس�اق للتضلي�ل. / ال�ُمغاَلَطة 

وال�ُمغالطات: الحجج الفاسدة.

غلظ. الَغليظ: القاسي، والسميك. 

غلف. الِغالف: ما يحيط بالشيء. والِغالف 
بالك�رة  المحيط�ة  اله�واء  طبق�ة  الج�وي: 
الموضوع  الخطاب  األرضية. / ال�ُمَغلَّ�ف: 
ف�ي غ�الف، وص�ارت الكلم�ة تطل�ق على 

الغالف نفسه.

ه بقفل أو بغير قفل.  غل�ق. َأغلَق الب�اب: ردَّ
/ َغلِ�َق الَرْه�ُن َيْغَلُق: امتل�ك الدائن المتاع 
لعج�ز ال�َمدي�ن ع�ن التس�ديد ف�ي الوق�ت 
المحدد. / مس�َألة ُمغَلقة، وُمْسَتْغلِقة، بكسر 
ال�الم: ل�م ُيس�َتَطع حلُّه�ا. / )ج�اء غاليليو 
وفتح َمَغاليق هذا العلم باستعماله ال�ِمرصد، 
وباستعماله عقَله اس�تعماالً حرًا(، والمفرد 

ِمْغالٌق وهو رتاج الباب.

: ح�زٌن على  �ًا: أْح�َزَن. الَغ�مُّ َغ�مَّ َيُغ�مُّ َغمَّ
م�ا ف�ات، عل�ى ولد م�ات مثاًل، وال س�بيل 
: ح�زن لش�يء ق�د يفوت،  والَه�مُّ لعودت�ه. 
كتج�ارة مهددة أو مرض ق�د يطول ويؤلم. 
/ الَغَماَم�ُة: الغيم�ة. / الِغماَم�ُة: م�ا يوض�ع 
عل�ى جانب�ي رأس الحصان كي�ال ينظر إلى 

الجانبين ويجفل.

غم�ا. ُأْغِم�َي علي�ه: غاب ع�ن الوعي. فهو 
باإِلغماء.  عليه، وأصيب  ُمْغَمًى 

ُد: احتضَن  غمد. الِغمُد: بيت السيف. وَتَغمَّ
ْدنا برحمتك(.  ، )ربنا تَغمَّ ولفَّ

َغَم�َر َيْغُم�ُر َغْم�رًا: َغطَّى بالم�اء، وغمرني 
العمي�ق.  الَغْم�ر:  / الم�اء  أيض�ًا.  بكرم�ه 
 . الِغ�رُّ المج�رب،  غي�ر  الَغْم�ر:  / الرج�ل 

/ شاعر َمْغُمور: غير مشهور. 

َغَم�َز َيْغِم�ُز َغْم�زًا: َجسَّ بي�ده، وأغلق عينًا 
دون عي�ن ف�ي إش�ارة ذاِت مغ�زًى، وَثَلَب، 
)ه�ذا الرجل ليس في�ه َمْغَمٌز لَِغاِمز فأخالقه 
�اُز: ضوء  حميدة وس�لوكه حس�ن(. / الغمَّ
جانبي في الس�يارة يغمز به الس�ائق إذا أراد 
�اُز أيض�ًا: إش�ارة الغم�ز  االنعط�اف. والغمَّ
ازًا ثم  يطلقه�ا الس�ائق، )أعط�ى الس�ائق َغمَّ
�ازُة: فجوة  دخل في ش�ارع جانبي(. / الَغمَّ
َقن تبدو عند االبتس�ام،  ف�ي الخ�دَّ أو في الذَّ
اها القدماء الِغيِنَة؛ ولم نجدها في تاج  وس�مَّ
الع�روس وال ف�ي اللس�ان وال المخصص، 
ونقله�ا الثعالبي في فقه اللغة عن ثعلب عن 
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اب�ن األعرابي، وقال هي عند ش�دق الغالم 
الثعالبي غمازة  ى  يحفره�ا الضحك، وس�مَّ

الذقن النُّوَنة.    

َيْغِمُس َغْمس�ًا: غطَّ�َس. / الَغُموُس:  َغَمَس 
اإِلدام، م�ا يب�ل ب�ه الم�رء خبزت�ه م�ن زيت 
دة التي  أو َلَبن�ة. / الَيمي�ن الَغُم�وس: المؤكَّ
يدع�و صاحبها على نفس�ه بدخ�ول النار إن 
هو حنث. / التَّْغِميُس خارج الصحن: عبارة 
ابتدعه�ا كتاب المقاالت تعني الخوض في 
موضوع جانبي ال عالقة له باألزمة القائمة، 
)حدي�ث واش�نطن ع�ن التنمي�ة م�ع وجود 

االحتالل تغميس خارج الصحن(.

َغُم�َض َيْغُمُض ُغُموضًا: أصبح غامضًا غير 
واض�ح. وَغَم�َض الجف�ُن َيْغُم�ُض َغْمضًا: 
س�تر العين فحصل النوم، )بات وما َغَمَض 

له َجفن، ولم َتْغُمْض له عين(. 

َغَم�َط َيْغِمُط َغْمطًا: جحد الحق، )ال تغِمِط 
الرج�ل حق�ه، فهو كاتب مه�م وإن لم يكن 

شاعرًا مبدعًا(.

غم�ق. قال�وا ع�ن المكان َغمي�ق واألفصح 
)عمي�ق(. وقالوا عن اللون غاِمق، ووصفها 

الزبيدي بالعامية، واألفصح )داكن(. 

األن�ف  م�ن  يخ�رج  ص�وت  الُغنَّ�ُة:   . َغ�نَّ
ويراف�ق بعض الح�روف. / الحديقة الَغنَّاء: 
ال�روض  وك�ذا  المزه�رة.  المخضوض�رة 

 . األََغنُّ

غن�ا. َغنَِي َيْغنَى ِغنَ�ًى: أثرى. / ال ِغنَى عنه: 
ال اكتفاء بدونه، وال َنْس�َتْغني عنه. وفي هذا 
الم�ال َغنَ�اٌء: أي كفاي�ة. / َغنِيٌّ ع�ن البيان: 
أمر واضح ال يحتاج إلى شرح، وهي عبارة 
يف�رُّ منه�ا الصحف�ي ف�راره من أس�د جائع، 
فالجمه�ور يري�د س�ماع الجدي�د ال م�ا هو 
»غني عن البيان«. / الِغناُء: الش�دو بصوت 
مقطَّع على درجات س�لم من س�اللم النغم 
كالكرد والراست والبياتي. وغناء العصافير 
/ ُأْغنَِي�ٌة  العصافي�ر.  س�اللم  عل�ى  يك�ون 
والجمع َأَغاٍن وُأْغنيات: قطعة ش�عر ملحنة. 
وال�َمْغنَاة: قصيدة طويلة تصحبها موس�يقى 
وج�وق، وه�ي عن�د األوروبيي�ن الكانتاتا، 
وعندنا قد تكون سلس�لة تواش�يح من قبيل 
»اسِق العطاش«، أو نوبة أندلسية فيها ألوان 
من الغناء والع�زف. / الغانَِيُة: الجميلة التي 
استغنت بجمالها عن الزينة، والجمع َغَواٍن. 

ُتَغنِّي.  وال�ُمَغنِّية: التي 

وال�ِمْغناُج،  غن�ج. الُغنْ�ُج: ال�دالل الزائ�د. 
للرج�ل والمرأة: الكثير الدالل، وذو التعبير 

الملتوي عن مشاعره.

َغنِ�َم َيْغنَُم ُغنْمًا: كس�ب. والَغنيمة والغنائم: 
/ الغانِ�م:  الح�رب.  ف�ي  مادي�ة  مكاس�ب 
الناجح الكاس�ب، )رجع إل�ى أهله غانمًا(. 
والجدي�ان.  الخ�راف  واألغن�اُم:  / الَغنَ�ُم 
وق�ال المحدثون للواح�دة َغنََمة. / المغانم 
أو  والس�لبيات،  اإليجابي�ات  والمغ�ارم: 
أيهاج�ر  )تحيَّ�َر  والمخاس�ر،  المكاس�ب 
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أم يقي�م، فجل�س وب�دأ يخ�ط عل�ى ورق�ة 
جدولي�ن: جدوالً بمغان�م الهجرة وجدوالً 

بمغارمها(. 

غه�ب. الَغْيهب والجمع َغَياِه�ُب: الظُّلمة، 
وغياهب السجون ظلماتها.

 . غ�وا. َغ�َوى َيْغِوي َغيَّ�ًا بفتح الغي�ن: ضلَّ

 ، : الض�الل. / َأْغ�َوى ُيْغ�ِوي: أَضلَّ والَغ�يُّ
�َعراء َيتَّبُِعُه�ُم الغ�اُووَن﴾. / الَغاَي�ة:  ﴿والشُّ
اله�دف. وأمر في َغاَي�ِة األهمية: في منتهى 

األهمية. 

عاع.  غوغاء. الغوغاء: الرَّ
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الفاء

في�ه  تهت�ز  ال  مهم�وس،  ح�رف  الف�اء  ف. 
الحب�ال الصوتي�ة. وليس ف�ي العربية حرف 
»ڤ« كما نجده في اسم العاصمة النمساوية 
»ڤيينا«، فنحن نكتب هذا الصوت اضطرارًا 
بالف�اء ذات النقط�ة الواح�دة، على أنهم في 
موريتاني�ا ينطقون الف�اء مجهورًة كأنها ذات 
عاطف�ة:  أ(  تأت�ي:  / الف�اء  نِق�اط.  الث�الث 
ننتظ�ر  نح�ن  فالربي�ع وه�ا  الش�تاء  )ذه�ب 
عامل�ة:  غي�ر  اس�تئنافية  ب(  و  الصي�ف(، 
)انسحب المعلم من الصَف، ف�هو لن يعلِّم 
�رون في العالم�ات فقط(، و ج(  طالب�ًا يفكِّ
سببية: )ليتني أجُد وظيفة أخرى ف��أتخلَص 
من هذا الملل(. وش�رطا الس�ببية: أوالً، أن 
يك�ون ما قبلها س�ببًا فيما بعده�ا؛ وثانيًا، أن 
يك�ون في الجملة التي س�بقتها: نفي أو أمر 
أو دع�اء أو نه�ي أو اس�تفهام أو ع�رض أو 
. وفاُء الس�ببيِة،  تحضي�ض أو تم�نٍّ أو ت�رجٍّ
بكل هذه الشروط التي تكبلها، خرجت من 

االستعمال صحفيًا، وأدبيًا.

ف�اَء َيِف�يُء َفْيئ�ًا: رج�ع. / الَف�ْيُء: الغنائ�م. 
. وَتَفيَّْأنا ش�جرًة، وما أجمل  والَف�ْيُء: الظِّ�لُّ

َأْفَياِء الوطن. الحياة في 

َف�اَت َيُفوُت َفْوت�ًا: مضى، )علين�ا أن نصنع 

ش�يئًا قب�ل َف�واِت األوان(. / )ل�م َتُفْته تلك 
الكلمة( لم تغرب عنه بل انتبه إليها. )فاَتني 
أن أنبَِّه�ك إلى وجوب التس�جيل(. / افَتات 
علي�ه: افت�َأَت عليه، أي نس�ب إليه كالمًا لم 

يقله. 

فأت. اْفَتَأَت َيْفَتِئُت اْفتِئاتًا: افترى، )االْفتَِئات 
على الخصوم َضعة(.

مثلث�ة  بف�اء  ننطقه�ا  الڤاتي�كان  فاتي�كان: 
النق�اط، ولكنن�ا ال نبالغ في إخ�راج الكاف 
م�ن األن�ف وإلغ�اء الن�ون مح�اكاة للنط�ق 
»ڤاتك�ن«  نق�ول  وال  »ڤاتيك�و«،  الفرنس�ي 
محاكاة للنطق اإلنجليزي؛ وكان أجدر بمن 
يصنع�ون هذا الصني�ع أن يقولوا »ڤاتيكانو« 
مجاراة للنطق اإليطالي. وتعريب األس�ماء 
األجنبية يقتضي تقريبها إلى َجْرس العربية. 
نق�ول )الڤاتي�كان( وإن كتبناها في المدخل 

بفاء عربية. 

انتش�رت  أي  فاح�ت  َفْوح�ًا:  َيُف�وُح  ف�اَح 
الرائحة. 

ف�اد. َأف�اَد ُيِفيُد إَِفاَدًة: أعط�ى َنْفَعًا أي فائدًة، 
وأيضًا َأخَذ فائدًة )َأَفاَدني من علمه، وَأَفْدُت 
أن�ا منه(. / اس�تفاَد: كس�ب علم�ًا، أو ماالً. 
األَم�ر: فحواه، ومجمل�ه. / الَفائَِدة:  / ُمفاُد 
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ُر ماَله ف�ي مصِرٍف.  ُأْج�َرُة الم�ال لم�ن ُيَؤجِّ
/ الَف�ْوُد، وهما َفْوَداِن: الس�الف، )رأيته بعد 

عشر سنين وقد ابيضَّ َفْوداُه(.

َف�ْأٌر والجمع فِْئ�راٌن: من الق�وارض. ]انظر 
ُج�َرذ[ الَف�ْأرة: ِمْس�حاة النج�ار، وهي تلك 

األداة التي ُينَقر بها والمالزمة للحاسوب.

وارتف�ع.  غليان�ه  اش�تد  َفَوران�ًا:  َيُف�وُر  ف�اَر 
/ َف�ْورًا: مباش�رة ب�ال أي تري�ث. والترجمة 
�ة: المصاحبة لل�كالم األْصل. ]انظر  الَفْوِريَّ

الترجمة في ترجم[ 

ف�اَز َيُفوُز َفْوزًا: َظِف�ر. / ال�َمَفاَزُة: الصحراء 
ْوها مفازة تف�اؤالً بالفْوز في  ال�ُمهلكة، س�مَّ

قطعها، والجمع َمفاِوُز. 

َفْاٌس، مؤنثة: أداة الحفر، والجمع ُفؤوٌس. 

فاش. الفاِشيَّة: مذهب سياسي يتميز بتسلط 
الح�زب، والعنصرية، والقومية المتش�ددة؛ 
واألصل الحزب الفاش�ي في إيطاليا بزعامة 
موس�وليني. نقول الفاِش�ّي ال »الفاشستّي«، 
فالس�ين ههن�ا الحق�ُة النس�بِة ف�ي اللغ�ات 
األوروبية، والياء المشددة في العربية قامت 

بالواجب. 

ف�اَض َيِفي�ُض َفْيض�ًا وَفَيَضان�ًا: طَف�َح. فهو 
َفَيض�اٌن بفتح الفاء، وهو ُطوفاٌن بضم الطاء. 
/ َأف�اَض في الحدي�ث، واْس�َتفاَض: أطنََب 
وَأطاَل. وطواف اإِلَفاَضة يقوم به الحاج بعد 
انصراف�ه من ِمنى. / فاَوَض: حاَوَر للتوصل 

بي�ن  تك�ون  وال�ُمفاَوض�اُت  تس�وية.  إل�ى 
خص�وم أو جهات بينها اختالف في الرأي، 
وأما ال�ُمحادث�ات وال�ُمباحثات فهي تبادُل 
آراٍء فيما بين ُحَلفاَء أو خصوٍم. / الَفْوَضى: 
الوض�ع المرتب�ك، ونقول: )الن�اُس فوَضى 
تي�ار فك�ري  �ُة:  له�م(. / الَفْوَضِويَّ قائ�د  ال 
ْوَل�ة،  وللدَّ للرأس�مالية  راف�ض  وسياس�ي 
الش�يوعية./  الحرك�ة  بانضب�اِط  يقب�ل  وال 
ُض: مسؤول في الدولة أو في منظمة  ال�ُمَفوَّ

يملك صالحيات معينة. 

َق  َتَفوَّ َيُف�وُق زم�الءه: تخطَّاهم. وق�د  َف�اَق 
زة،  عليهم. / العناية الفائَِقة: الكبيرة، ال�ُمَركَّ
وغرفتها هي غرفة اإلنعاش. وفائق االحترام: 
 ، االحترام الكبير. / الفْوِقيَُّة: التعامل الَفْوِقيُّ
أي االس�تعالء على اآلخرين. / َأفاَق ُيِفيُق: 
ْغَطة، الش�هقة  صح�ا من نومه. / الُفَواُق: الزَّ
المتك�ررة للمتخ�م أو الس�كران. / الفاَق�ُة: 

الفقر. 

َفْأٌل: توقُّع لما سيأتي. الَفْأُل الحسن: حدث 
يستبِشر المرء أن يتبعه خير كثير وإن ُعِدمت 

العالقة. والتَّفاُؤل: االستبشار. 

ف�ان. بين الَفْينَ�ِة والَفْينَِة: في أوقات متفرقة، 
بين الحين والحين. 

َف�اَه َيُف�وُه: نط�ق، )ال أظن�ه يف�وُه بمثل هذه 
ُه. / األفَوُه: الواس�ع  الكلمات(، ومثلها َيَتَفوَّ
ُز  الفم. / )ُفوها يطلق الشتائم، وفي فيها تتركَّ
شراس�ُتها، وهي في أحس�ن حاالتها عندما 
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ُه:  ُتقف�ل فاها( أي فمها. / الخطي�ب ال�ُمَفوَّ
َه�ُة، بض�م ففت�ح مش�دد: فم  البلي�غ. / الُفوَّ
الب�ركان أو البندقي�ة. / الُفوُه جمعه�ا َأْفَواٌه، 
َأَفاِويُه:  وجمع الجمع وهو األكثر استعماالً 

َبهارات، َتوابل. 

فتَّ َيُفتُّ َفتًَّا: َقطَّع الخبز ِقَطعًا صغيرة، ومن 
ذل�ك الَفتَّ�ُة وه�ي أكلة فيها خب�ز َمْفُتوت./ 
َأ.  والُفتاُت: البقايا التافهة. / فتََّت تفتيتًا: َجزَّ
/ ف�تَّ في َعُض�ِده: َأضعَفه، وثبَّ�ط عزيمته. 
ٌة قد  وجعله�ا الش�اعر ف�تَّ في س�اعده، )ُأمَّ
َف�تَّ ف�ي س�اِعِدها.. بغُضه�ا األَْه�َل وُحبُّ 

الُغَرَبا(.   

فتا. َأْفَتى ال�ُمْفتي في المس�ألة: أصدر رأيًا. 
الَفَت�اوى  والجم�ع  الفقي�ه،  رأي  والَفْت�وى: 
وج�از الَفَتاوي. وصاحبها ال�ُمْفتي والجمع 
الش�عب.  رأي  أخ�ذ  االس�تِْفَتاء:  ُمْفُت�ون./ 
فِتَي�ٌة وفِْتي�اٌن؛ والمؤنث  / الَفَت�ى، والجم�ع 
فتاٌة، والجمع َفَتَياٌت: من بلغ س�ن الرش�د. 

ُة: التحلِّي بالنجدة والنخوة.    / والُفُتوَّ

/ الَفْت�ُح:  أغل�ق.  ض�د  َفْتح�ًا:  َيْفَت�ُح  َفَت�َح 
السيطرة على بلد وإدخاله في ثقافة جديدة، 
َثنَاِئيَّ�ة، فمن أراد  والجم�ع ُفُت�وح، والكلمة 
التهجي�ن ق�ال: الَغ�ْزو. / االْفتَِتاِحيَّ�ة: مقال 
يعب�ر ع�ن رأي الصحيف�ة، وق�د ُينش�ر على 
والجم�ع  / الَفْتح�ُة،  األول�ى.  الصفح�ة 
َفَتحاٌت: حركة الفتح فوق الحرف. الُفْتَحة، 
والجمع ُفُتَحاٌت: الثَّْقب. / ال�ِمفتاح، بكسر 

الميم: قاهر الُقْفل. ولوحة ال�َمَفاتيح: لوحة 
الكتابة ذات األحرف في الحاس�وب. وقيل 
ألصاب�ع النغ�م ف�ي البيان�و مفاتي�ُح أيض�ًا. 
/ َفْت�ح: األحرف األولى معكوس�ة الترتيب 
وفت�ح  الفلس�طيني«.  التح�رر  »حرك�ة  م�ن 

كبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.  

 . ْبَلُة، خاتِم بال َفصٍّ فتخ. الَفْتَخُة: الدُّ

َفَت�َر َيْفُت�ُر ُفُت�ورًا: ه�دَأ بعد نش�اط. / الفاتِر 
�عر َأْرَدُأه.  ال ه�و ح�ار وال بارد. وفاتِ�ُر الشِّ
ة بين حدثين، )تميزت  / َفْت�َرٌة، َفَتراٌت: المدَّ
الفترة بين عزل فاروق وحرب ال� 67 بنشاط 
تصنيعي كبير ف�ي مصر(. وتطلق كلمة فترة 
ة محددة، ولكنها ال تصلح لوصف  على مدَّ
ٍة غيِر معلومٍة نهايُتها، فليس دقيقًا القول:  مدَّ

»ال ندري متى تنتهي هذه الفترة«. 

فس�خ  وللقم�اش  ش�ّق.  َفْتق�ًا:  َيْفُت�ُق  َفَت�َق 
خياَطَت�ه. / )تفتََّق ذهنه عن ُخطَّة( أي انفتح 

ذهنه وخرجت منه الخطة. 

َفَتَك َيْفتِ�ُك َفْتكًا: قتل َجهارًا وبال محاكمة، 
)َفَتَك المتظاهرون الغاضبون برجل قيل إنه 
عميل للمحتلين(. والَفتَّاُك، رجاًل أم مرضًا: 

القاتل.    

َفَت�َل َيْفتِ�ُل َفْتاًل: َل�َوى. واْنَفَت�ل راجعًا: غيَّر 
مس�اره فجأة وعاد. / الَفتِيل: خيط الش�معة 
/ ال�َمْفُت�ول:  النف�ط.  مصب�اح  ُذَباَل�ُة  أو 
الكس�كس عند أهل الشام. / )هذا األمر ال 
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يجدي فتياًل(: أي ال يحقق شيئًا. 

ببريق�ه،  الذه�ن  َش�َغَل  ُفُتون�ًا:  َيْفتِ�ُن  َفَت�َن 
فِْتنَ�ٍة، وطلُب  فالحس�ناء فاتِنَ�ٌة، وه�ي ذات 
ات َيْفتِ�ُن المرء ع�ن عمله أي يصرفه  المل�ذَّ
اآلراء  الخت�الف  االقتت�ال  / الِفْتنَ�ُة:  عن�ه. 

والعقائد أو التحريض عليه.

: الطري�ق، )جاءوا  : غير ناض�ج. والَفجُّ َف�جٌّ
من كل َفجٍّ ألداء الفريضة(. 

فج�أ. َفْجَأًة: على غير توقُّع. ونقول ُفوِجَئ، 
 : الُفَجائيُّ َتَفاَجَأ. / واألم�ر  وفضلوها عل�ى 
ؤام  ال�زُّ الُفَج�اَءة:  وم�وت  المتوق�ع.  غي�ر 

العاجل.

المعاص�ي،  ارتك�ب  ُفُج�ورًا:  َيْفُج�ُر  َفَج�َر 
اٌر وَفَج�َرٌة. / حرُب  ُفجَّ َفاِج�ر والجمع  فهو 
قري�ش  بي�ن  ف�ي  وقع�ت  ح�رب  الِفَج�ار: 
وه�وازن والنب�يُّ فتًى. / الَفْج�ر: أول النهار 
قبيل بروز قرص الشمس. والَفْجُر الكاذب: 
ن�ور يب�دو قب�ل الفج�ر الص�ادق ث�م يخبو. 
ة: عبارة التَِفافِيَّة استعملها  / العملية التَّْفِجيريَّ
من لم ُيِرد استعمال أيٍّ من عبارتي »العملية 

االستشهادية« و»العملية االنتحارية«. 

َفَج�َع َيْفَج�ُع َفْجع�ًا: س�بَّب األلم الش�ديد. 
وق�د  وَفِجيَع�ٌة.  فاِجَع�ة،  الصدي�ق  / م�وت 

ُفِجعنا بموته. والحادثة ُمْفِجعٌة. 

َفْجَوة وَفَجواٌت: ُفْتَحة. 

َفحَّ َيُفحُّ الثعبان َفِحيحًا: أصدر صوتًا. 

فحا. الفْحَوى: المضمون بإيجاز.

َفَح�َص َيْفَح�ُص َفْحصًا: اختب�ر، )الَفْحُص 
ع�ن أم�ر ِدمنة(، أي البح�ث عما جرى لها. 
الُفُحوُص الطبية، وال نقول الُفحوصات إالَّ 

إن كانت كثيرة. 

َك�ُر البالغ من الحيوانات  فح�ل. الَفْحُل: الذَّ
اش�تدت  المش�كلة:  واس�َتْفَحَلت  الثديي�ة. 

وانتشرت.

فح�م. أْفَحَمه: أس�كته بحج�ة قاطعة. وقال 
َأْلَقمه حجرًا.  القدماء: 

فَِخ�اٌخ.  ال�ِمْصي�دة، والجم�ع   : الَف�خُّ ف�ّخ. 
ة لالنفجار.  َخة: المَعدَّ / السيارة ال�ُمَفخَّ

َفِخٌذ، مؤنث�ة، والجمع َأْفَخاٌذ: ما بين الركبة 
والورك. / الَفِخُذ: العش�يرة. وعلى الترتيب 
ْعب، فالقبيلة، فالِعمارة، فالبطن،  القديم: الشَّ
فالفخ�ذ، فالفصيل�ة. وف�ي أيامن�ا: القبيل�ة، 

فالبطن، فالفخذ، فالعشيرة، فالعائلة.

/ المنص�ب  تباه�ى.  َفْخ�رًا:  َيْفَخ�ُر  َفَخ�َر 
: الذي ال يمنح صاحبه سلطة توازي  الَفْخِريُّ
اُر، بفاء مفتوحة:  اس�م المنصب. / آنَِيُة الَفخَّ
المصنوع�ة م�ن طي�ن ُمعاَل�ج. والَفاُخ�ورة: 
الكاس�ورة  »ل�وال  وقال�وا  �ار،  الَفخَّ مصن�ع 
لم�ا َعِم�َرت الفاخورة«، أي لوال أننا نكس�ر 

األواني لما كان لمصنع الفخار رزق.  
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فخ�م. َفَخاَمة الرئي�س: يلقب الرئيس هكذا 
في بعض البلدان كلبنان. 

ف�دا. َف�َدى َيْفِدي فِ�َداًء: أْنقذ غي�ره وحمل 
تخلي�ص  م�ال  والِفْدَي�ة:  بنفس�ه.  الع�بء 
: المستعدُّ ألن يفدَي وطنه  األَسير. والِفَدائِيُّ

بروحه. / َتَفاَدى: تجنََّب. 

قي�اس  َفَداِدي�ن:  والجم�ع  ان،  الَف�دَّ ف�دن. 
لمساحة األرض يبلغ نحو 4200 متر مربع. 
ان: الثَّْوَراِن على رقبتيهما نِير ويحرثان  والَفدَّ

األرض. 

: صالة الفرد،  : واحٌد َفْرد. وصالة الَف�ذِّ َف�ذٌّ
وضده�ا ص�الة الجماعة. وفالن م�ن َأْفَذاِذ 

ٌد بصفات حميدة.  الرجال: أي هو متفرِّ

عندم�ا  الحاس�ب  وكان  ُخالَص�ٌة.  َفْذَلَك�ٌة: 
ينته�ي م�ن الجمع يق�ول للكات�ب: »فذلك 
ت الفذلكة.  ك�ذا وك�ذا..«. ومن هن�ا اش�ُتقَّ
ودرج�وا على كتاب�ة »فذلك�ة تاريخية« قبل 
التقري�ر ال�ذي يش�رح أزم�ة حاض�رة. وق�د 
تك�ون الفذلك�ة خالصة البح�ث وتأتي في 
ذيل�ه. فأم�ا من ظنه�ا »التعالُم والتفلس�ف« 

فقد أخطأ. 

َف�رَّ َيِف�رُّ فِرارًا: ه�رب. والذ بالِفرار، بكس�ر 
الراء: لجأ للهرب. وال َمَفرَّ منه: ال مهرب. 

)كل  وقي�ل  الوح�ش،  حم�ار  الَف�َرا:  ف�را. 
الصي�د في َج�ْوِف الَف�َرا(، أي أن من صاده 
فقد اكتفى ب�ه. / الَفْرُو، والجمع فَِراٌء: ِجْلد 

الحيوان مع َش�ْعره. وَف�ْرَوُة الرأس: جلدته. 
اء: بائع الفرو.  والَفرَّ

ف�را. َف�َرى َيْفِري َفْري�ًا: قطع وش�ق الجلد. 
فِْرَيٌة.  / االْفتِراء: اختالق الس�وء. والواحدة 

/ فالن َيْفِري الَفِرّي: يفعل األعاجيب.  

ُج  . والُفْرَجة أيضًا التفرُّ �قُّ فرج. الُفْرَجُة: الشَّ
يش�اهدون  ُج�ون  والمتفرِّ والمش�اهدة. 
ُج عنه�م بع�ض م�ا به�م من  الرق�ص فيَف�رِّ
هموم. / الَفَرُج: انزياح الهّم، والصبر مفتاح 
وج:  د األزمة. / الَفرُّ الفرج. / االْنِف�راُج: تبدُّ

فرخ الدجاجة. 

فِْرَجار، وَفراِجير: بيكار، آلة رسم الدوائر. 

فِْرَج�ْون والجم�ع َفراِجي�ُن: ُفْرَش�اُة تنظيف 
الخيل.

 . َف�ِرَح َيْف�َرُح َفَرحًا، فهو َفِرٌح وفرحاٌن: ُس�رَّ
/ الَفَرُح: الُعْرس. 

ف�رخ. َأْف�َرَخ ُروُع�ه: ذه�ب عن�ه الخ�وف. 
/ الَفْرُخ: ولد الطائر. 

َف�َرَد َيْفِرُد َفْردًا: َفَرَش. َأْفَرَد الرجُل ش�خصًا 
الش�خُص  واْنَف�َرَد  وح�ده.  الم�ه  بالل�وم: 
د: ك�ون الم�رء  بالق�رار: اس�تبدَّ ب�ه. / التََّف�رُّ
متمي�زًا. / الَفْرُد: الواحد، وعكس�ها الزوج. 
الواح�دة.  الق�دم  ح�ذاء  الح�ذاء:  وَف�ْرَدُة 
/ ال�ُمْف�َرَدُة:  الجم�ع.  عك�س  / ال�ُمف�َرُد: 

الكلمة. 



276

فردوس. الِفْرَدْوُس: الجنة. 

َف�َرَز َيْفِرُز َفْرزًا: جعل كل ش�بيٍه مع ش�بيهه. 
/ َأْف�رَز: أخرج عص�ارًة أو َعَرقًا. وما يخُرُج 
إِْف�راٌز. / الَفْرُز في س�ياق عملية سياس�ية أو 
نض�ال: ب�روز األش�خاص المتميزي�ن عب�ر 
ها  مخاضات األي�ام. / وَفْرُز األصوات: عدُّ

بعد انتهاء االقتراع.

فرس. األس�د َيْفَتِرُس الظبَي فالظبي َفِريَس�ة 
والجمع فرائ�ُس. / الَفَرُس، مذكر ومؤنث، 
والجمع َأْفراٌس: الحصان، أو أنثى الحصان. 
والَفاِرس: الحاذق بركوب الخيل، والجمع 
ُفُروِس�يَّة. / الُفْرُس:   : الف�نُّ ُفْرس�اٌن. وه�ذا 
شعب إيراني. وال نقول لمن جنسيته إيرانية 
إنه فارس�ّي، بل إيراني، وفي إيران ش�عوب 
أخ�رى. / الِفَراَس�ُة، بكس�ر الف�اء: البصيرة 
الثاقب�ة. / والقبيل�ة العربي�ة القديم�ة َربيع�ُة 
ه�ا األعلى  َيت كذلك ألن جدَّ الَف�َرس س�مِّ

ورث عن أبيه الخيل.

ر بما  فرسخ. الَفْرَسُخ قياس مسافة قديم يقدَّ
بين ستة كيلومترات وثمانية. 

َفَرَش َيْفِرُش َفْرش�ًا: َبَسَط. »اْفَتَرْشنا األرض 
والَتَحْفن�ا بالس�ماء«، أي نمنا ف�ي العراء بال 
/ ال�ِمْف�َرش:  َرْوَس�م.  غط�اء،  وال  ف�راش 
قم�اش المائدة، أو ما يوض�ع فوق اللحاف 
على الس�رير. وال�َمْفَرش بال�راء المفتوحة: 
َصْه�َوُة  )َمْفَرِش�ي  الف�راش،  وض�ع  م�كان 
ِم�ن  َمْس�ُروَدٌة  َقميص�ي  وَلك�نَّ  الِحص�اِن 

َحدي�ِد(. / الُفْرَش�اُة: أداة تنظيف األس�نان، 
مش�ابه.  لغ�رض  َش�عر  ذات  أداة  وكل 
اُش، ويس�مونه  / الَف�رَّ األث�اث.  / الَف�ْرُش: 

المراسل: خادم المكتب أو المجلس. 

االحتم�ال،  والُف�َرص:  الُفْرَص�ة،  ف�رص. 
العطل�ة  والُفْرَص�ة:  المالئ�م،  والوق�ت 
َفَرائُِص:  المدرس�ية. / الَفِريَص�ة، والجم�ع 
عضل�ة بين الكت�ف والصدر، قيل ترتجُّ عند 

الفزع، )هذا أمر ترتعد له الفرائص(. 

َف�َرَض َيْف�ِرُض َفْرض�ًا: َأْوج�ب. والَفْرُض، 
والَفِريَض�ُة: م�ا يوجب�ه الدي�ن م�ن عب�اَدة. 
/ َف�ْرُض َعْي�ٍن: واج�ب مف�روض على كل 
ف�رد كالصي�ام. وفرُض كِفاي�ٍة: واجب على 
ع�ن  فيس�قط  بعضه�م  ب�ه  يق�وم  الجماع�ة 
الكل كردِّ الس�الم. / الَفَرِضيَُّة والَفَرِضيَّاُت: 
افتراض علمي ينتظر تدعيمه بالبرهان. / علم 
الَفرائِض: علم تقسيم المواريث، والعالم به 
الَفَرِضيُّ أو الَفاِرُض، ومن هنا كنية الش�اعر 
االْفتِراض�ي:  / الس�ؤال  الف�ارض«.  »اب�ن 
س�ؤال يوجه�ه مذي�ع إل�ى سياس�ي كقول�ه 
»ل�و ت�م فعاًل حلُّ البرلمان هل ستش�اركون 
ف�ي االنتخابات المقبلة؟« وكثي�رًا ما يكون 
الجواب: »لنَدْع جانبًا األسئلة االفتراضية«. 
وُينصح المذيع بتجنب مثل هذه األسئلة مع 
اس�ة، أو بتغليفه�ا. ]انظر تحت »س�أل«  السَّ
فَث�مَّ تفصي�ل ض�اٍف[ / العاَل�م االْفتِراِضي: 
التواصل�ي على الحاس�وب، ومن  النش�اط 
يق�ِض فيه س�اعات طويل�ة نصف�ه بأنه أخذ 
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يعيش في عالم افتراضي. 

َف�َرَط َيْفُرُط َفْرطًا: َنَثَر. نقول: )فرطت الفتاة 
نَث�َرْت  فانفرط�ت حباته�ا(، أي  ال�ِمْس�بحة 
حباتِه�ا فاْنَتَثرْت. / وَف�َرط منه كالم جارح: 
خرج منه هذا الكالم. / َأْفَرَط ُيْفِرُط: تجاوز 
ُط: ته�اَوَن. / األس�بوع  ُيَف�رِّ َط  وَف�رَّ الح�د. 
الَف�اِرط: الس�ابق. / م�ن َفْرِط الش�وق: من 

شدته.

�عر، )خرجت المرأة َفاِرَعًة  فرع. الَفْرُع: الشَّ
َداِرَع�ًة( أي ملهوفة أو غاضبة، ظاهرًا فرُعها 
أي ش�عرها، وِدْرُعها أي قميصها الداخلي. 
الغص�ن  / والَف�ْرع:  الطوي�ل.  / والَف�اِرُع: 

: الجانبي.  ْعبة. والموضوع الَفْرِعيُّ والشُّ

َفَرَغ َيْفَرُغ َفَراغًا فهو فاِرٌغ: خال. ننتظر قدومه 
بَف�ارِغ الصب�ر، أي بش�وق ولهف�ة. / )ندور 
منذ س�نتين في هذه الَحْلَق�ِة ال�ُمْفَرَغة(، أي 
أنن�ا ال نتق�دم بل ن�راوح مكانن�ا. / َفَرَغ من 
األم�ر: انته�ى من�ه، )كان الَف�َراُغ من تأليف 
ه�ذا الكتاب ف�ي عام ألفين وأربعة عش�ر(. 

واسَتْفَرَغ جهده: بذله كله.

ف�ي  واألكث�ر  َفَص�َل.  َفْرق�ًا:  َيْف�ُرُق  َف�َرَق 
د. / سياس�ة  َق تفريقًا: أي بدَّ االس�تعمال فرَّ
ْق َتُسْد: سياسة يتَّبعها الحاكم أو المحتل  فرِّ
بمن�ح فئ�ة مزايا ع�ن غيرها فيقع التحاس�د 
واالحت�راب. / التَّْفِرَق�ة العنصري�ة: التميي�ز 
ضد عرق معين. / الَفاِرق والَفواِرق = الَفْرق 
المتماس�كة  الجماعة  / الِفْرَق�ة:  والُف�ُروق. 

وس�ط جماعات ُأَخ�ر. والَفريُق السياس�ي: 
ح�زب أو تكت�ل سياس�ي، وجمعوه�ا على 
الِف�َرِق الرياضية،  َأْفِرق�اء، تميي�زًا له�ا ع�ن 
وِقْدم�ًا لج�أت العرب إلى الجم�ع الغريب 
الش�عر.  الخط وس�ط  للتميي�ز. / ال�َمْفِرُق: 
/ ال�َمْفِرُق وال�ُمْفَتَرُق: ُمْلَتَقى الطرق. ويأكل 
أننا  بإقناعنا  المحللون السياس�يون خبزه�م 
دائم�ًا عل�ى )مفت�رق ط�رق(. / َف�ِرَق َيْفَرُق 
حربي�ة  س�فينة  / الِفْرَقاَط�ة:  خ�اَف.  َفَرق�ًا: 
صغيرة. / َفُروٌق: من أس�ماء إستانبول، جاء 
في معجم ياقوت، وورد في ش�عر أبي تمام 

وأحمد شوقي. 

ونج�م  القطب�ي  النج�م  الَفْرَق�َدان:  فرق�د. 
يجاوره. 

. / وَفَرَكْت زوجها:  َف�َرَك َيْفُرُك َفْركًا: ح�كَّ
حب�وب  / الَفِري�ُك:  َف�اِرٌك.  فه�ي  هجرت�ه. 
القمح تش�وى وه�ي طرية، وقال�وا للفريك 
المس�لوق ال�ذي يس�تعيضون به ع�ن األرز 
في بع�ض األطباق: الَفريَكة. وآكل الفريكة 
ربما لفظ ش�يئًا وه�و يمَضُغ: حصاة صغيرة 

أو أحد أسنانه.

َف�َرَم َيْف�ُرُم َفْرمًا: قطَّع اللح�م ِقَطعًا صغيرة. 
ال�ِمْفَرَمة: آلة الفرم، أو خشبة ُيفَرم عليها. 

َفْرَمَل: كبح السيارة بالَفراِمل أي الَكَوابح.   

اُن: الخبَّاز.  فرن. الُفرُن: التَّنُّور. والَفرَّ

فَِرْنجة. الِفَرْنَجُة أهالي وس�ط أوروبا، فرنسا 
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وحوض الراين، القدماء. 

فره. الَفاِرُه: النشط. صفة للحمار وللسيارة. 
/ الف�اِره: الماه�ر، ﴿وَتنِْحت�ون م�ن الجباِل 

ُبيوتًا فاِرِهين﴾. 

: أثاَر  ًا: قفز َفَزعًا أو َنْخوًة. / اسَتَفزَّ َفزَّ َيِفزُّ َفزَّ
وَأزعَج. 

َف�ِزَع َيْف�َزُع َفَزعًا: ُذِعَر. وَف�ِزَع إلى الله: لجَأ 
إلى الله.

ُفْس�ُتٌق: من المكس�رات، وأش�هره الفس�تق 
أي  فات�ح،  أخض�ر  ثمرت�ه  ول�ون  الحلب�ي، 
الفارس�ية،  بس�ته  م�ن  والكلم�ة  ُفْس�ُتِقي. 
الت�ي  القصي�رة  األغني�ة  أيض�ًا  و»البس�ته« 
يلحقونه�ا بالمق�ام العراق�ي. وم�ن طرائف 
المعاج�م الحديث�ة وصف الفس�تق الحلبي 
بأنه ثمرة »لذيذة«، في حين أن بعض الناس 
الفس�تقة الحلبي�ة  لديه�م حساس�ية تجع�ل 

الواحدة ترسل المرء إلى المستشفى.    

َع، )َفَس�ْحنا له في  َفَس�َح َيْفَسُح َفْس�حًا: وسَّ
الَق�ْدُر  الوق�ت:  م�ن  الُفْس�َحُة  المجل�س(. 
المحدود، )ما زال لدينا فسحة من الوقت(.  

َفَس�َخ َيْفَسُخ َفْس�خًا: َنقَض صفقًة أو ِخْطَبًة. 
الَفِسيُخ: سمك مملٌَّح. 

َفَس�َد َيْفُسُد َفَس�ادًا: تلف. الَفَس�اُد: تخريب 
بنه�ب أو تبذي�ر أو بهم�ا مع�ًا. وق�لَّ ناهٌب 
ر. / ال�َمْفَس�َدة: الفس�اد، أو ما يؤدي  ال ُيَب�ذِّ

باَب والَفراَغ والِجَدْة..  إلى الفس�اد، )إنَّ الشَّ
َمْفَس�َدٌة لِْلَمْرِء َأيُّ َمْفَسَدْة(، والِجَدُة: وجود 

المال أي الثراء.

َيْفُسُق فِْسقًا وُفُسوقًا: عصى.  َفَسَق 

فس�ل. الَفْسُل والَفِس�يلُة: غصن ُيفصل عن 
الش�جرة لُيْغَرس. والَفْس�ُل: الرجل القميء 

ذو الفعل الصغير، وهم ُفُسوٌل. 

الِفْس�يولوجيا: عل�م وظائ�ف  فس�يولوجيا. 
األعضاء.

�ًا: أفَرَغ. / ف�شَّ قلَبه: قال كل  َفشَّ َيُفشُّ َفشَّ
�ُة،  َس عن صدره. الِفشَّ ما عنده بصراحة وَنفَّ
بكسر الفاء: رئة الحيوان وهي طعام الفقير. 

ي:  ًا: انتش�ر. الفساد ال�ُمَتَفشِّ َفَش�ا َيْفُشو ُفُشوَّ
: أذاعه.  المنتشر، المستشري. َأْفَشى السرَّ

اٌر: كذب  َفَش�َر َيْفُش�ُر َفْش�رًا فهو َفاِش�ٌر وَفشَّ
وبالغ، واختلق الحكايات. 

َفِشَل َيْفَشُل َفَشاًل: َجُبَن، والمعنى المحدث 
المعن�ى  له�ذا  يقول�ون  وق�د  َأْخَف�َق،  له�ا: 

المحدث َفَشَل بفتح الفاء. 

، والجم�ع ُفُص�وٌص: حج�ر  ف�ّص. الَف�صُّ
الخاتم، وسن البرتقال أو الثُّوم.  

فص�ح. الَفَصاح�ُة: الوض�وح والصح�ة في 
ال�كالم. الُفْصَح�ى: اللغ�ة العربية الس�ليمة 
الناطقي�ن  المتعلمي�ن  عام�ة  يفهمه�ا  الت�ي 
األميُّ�ون، وتلت�زم  بالعربي�ة، ويفه�م جلَّه�ا 
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وبالمف�ردات  األساس�ية  النح�و  بقواع�د 
الفصاح�ة.  تكلُّ�ُف  التَّفاُص�ُح:  المعجمي�ة. 
/ عيد الِفْصح: ذكرى قيامة السيد المسيح./ 
التفصيح الزائد: س�عُي البعض إلى الخروج 
ع�ن المأل�وف اقترابًا م�ن الفصاحة، مع أن 
ه�ذا المأل�وف ه�و الفصيح. م�ن التفصيح 
الزائد ق�ول بعضهم: »في إحدى األحيان«، 
فكأن�ه رأى عبارة )أحد األحيان( الصحيحة 
ش�ائعة مبتذل�ة فطم�ح إلى االرتق�اء بها في 
س�لم الفصاح�ة فارتكب خطأ. مث�ال آخر: 
ف�ي العامي�ة المصرية يقال »أن�ا قابلُته، وانَتا 
قابلُت�ه« كل ه�ذا بضم التاء. وفي الفصحى: 
)أن�ا قابلُته، وأنَت قابلَته(. كان عبد الوهاب 
يس�جل أغنيت�ه الجن�دول ف�ي االس�توديو، 
بحضور طه حس�ين. وعند البيت: )غيَر يوٍم 
ة(،  َل مرَّ لم َيُعْد يذُكُر غيَره.. يوَم أن قابلُته أوَّ
كأنَّ عب�د الوه�اب أراد الف�رار م�ن العامية 
ه�ا الضم. فرفع طه  ففت�ح تاء »قابلَته«، وحقُّ
حس�ين ذراع�ه، فانتبه عبد الوه�اب، وأعاد 
الوه�اب  عب�د  وَأبَق�ى  ح�ًا.  مصحَّ المقط�ع 
على الخطأ وعلى تصحيحه في التس�جيل. 
وال ت�زال األغني�ة على هذا الش�كل. عليك 

باليوتيوب. ]انظر المزيد في حقب[

َفَصَد َيْفِصُد َفْصدًا: أخرج الدم بَش�قِّ الجلد 
�ُد أي يخ�رج، وكذا  معالِ�ج�ًا. وال�دم يتفصَّ

الَعَرُق. 

وَط�َرَد.  َق،  ف�رَّ َفْص�اًل:  َيْفِص�ُل  َفَص�َل 
االْنِفَصاليُّ�ون: المطالِب�ون باالنفص�ال ع�ن 

الدول�ة واالس�تقالل، والكلم�ة تهجينية في 
الغال�ب. الفاِصَل�ة: عالم�ة ترقي�م كه�ذه،. 
]انظر تحت رقم[ / فاَصَل: س�اَوم، وطلب 
الَحطِيَط�ة م�ن الثم�ن. / ي�وم الَفْص�ل: يوم 
القيام�ة. / فصيل�ة الدم: فئت�ه، أو زمرته، أو 
مجموعت�ه. / الَفِصي�ُل، والجم�ع َفَصائِ�ُل: 
منظمة سياسية أو كفاحية تضمها ومنظماٍت 
أخرى بوتقٌة أوسع. والَفِصيل: الجمل الذي 
�ه. / ال�َمْفِصُل، بكس�ر  ُفِص�َل عن َض�ْرِع أمِّ
الَعْظمين  َمفاِصل: ملتَق�ى  الص�اد، والجمع 
َلة: حديدة بين الباب  في الجس�م. / ال�ُمَفصَّ
وإطاره تجعله يتح�رك وال تتحرك. / َفْصل 
الس�لطات  م�ن  كلٍّ  احتف�اظ  الس�لطات: 
التشريعية والتنفيذية والقضائية بصالحياتها 

دون تعدٍّ من بعضها على بعض. 

. اْنَفَصَمت ُعَرى  َفَص�َم َيْفِصُم َفْصم�ًا: ش�قَّ
الش�خصية:  انِفَص�ام  ك.  تف�كَّ االتح�اد: 

الشيزوفرينيا، وهو الِفَصاُم. 

. وَفضَّ الله فمه: َأْفَقَده  ًا: فكَّ َفضَّ َيُفضُّ َفضَّ
أسناَنه، ونقول للشاعر )ال ُفضَّ فوك( أي ال 
ُة،  فقْدَت أس�نانك، أي َس�ِلَم فُمك. / الِفضَّ
َضه: َطاَله  بكس�ر الفاء: مع�ِدٌن ثمي�ن. وَفضَّ
واآلني�ة  المالع�ق  يَّ�ات:  والِفضِّ بالِفض�ة. 

ة.             المصنوعة من الِفضَّ

فضا. الَفَضاُء: الحيز خارج الغالف الجوي 
للك�رة األرضي�ة. ورائ�د الفضاء: المس�افر 
ف�ي ه�ذا الحي�ز. / الفضائي�ات: محط�ات 
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التلف�زة الت�ي تبث عب�ر األقم�ار الصناعية. 
المثقفون وُهَواُة  دها  / الَفَضاَءات: كلمة يردِّ
المس�احات  اإلب�داع:  َفَض�اَءات  الثقاف�ة. 
الالمتناهي�ة إلبداع اإلنس�ان. / َأْفضى إلى: 

أدَّى إلى. ]انظر ضفا أيضًا[

المعاي�ب.  َفْضح�ًا: كش�ف  َيْفَض�ُح  َفَض�َح 
افَتَض�َح أم�ُره، بفتح الت�اء: ذاع خب�ر أفعاله 
الس�يئة. الَفِضيَحة في السياسة تكون جنسية 
أو مالي�ة أو نتيج�ة تقصي�ر، وتتبعها عند من 

يستحون استقاالت. 

َفَض�َل َيْفُضُل َفْضاًل: زاد عن الحاجة. َفُضَل 
الرج�ل: اتس�م بالفضيل�ة. ال�ُمفاَضل�ُة بي�ن 
أمري�ن: المقارن�ة. َأْفَض�َل علين�ا: وَهَبنا من 
خي�ره. فهو رجل ذو إِْفَضال، نقول )نش�كر 
له إِفَضاَله( بكس�ر الهمزة ال فتحها. / رجل 
ُفَض�الُء وَأفاِضُل.  فاِض�ٌل: كريم، والجم�ع 
ِمْفض�اٌل أي كثي�ر الفض�ل. / الَفْضَلُة  وه�و 
له�ا.  قيم�ة  ال  الت�ي  البقي�ة  والَفَض�الُت: 
/ الُفُضول: حب االستطالع، والداخل فيما 
. / حس�اب التَّفاُضل: فرع  ال يعنيه: ُفُضوليٌّ
م�ن الرياضيات. / َفْضاًل عن كذا: باإلضافة 

إلى كذا. 

فطح�ل. الِفَطْحل والجم�ع َفطاِحُل: الغزير 
العلم أو الموهبة. 

َفَطَر َيْفُطُر َفْطرًا: َأْوَجَد، والله فاطُِر السٰموات 
َع،  واْنَفَطر: تصدَّ  واألرض. / َتَفطَّ�َر القل�ب 
ت.  انش�قَّ أي  انَفَط�رْت﴾  �ماُء  السَّ ﴿إذا 

/ الِفْط�َرُة: الطبيع�ة. واإلنس�ان َمْفُطوٌر على 
ح�ب النفس. / َأْفَطَر: تناول وجبة الصباح، 
وه�ي الَفُط�وُر. وَأْفَط�َر الصائ�م: أكل عن�د 
والُفُطوُر: م�ا نقوم به،  فاإِلْفَط�اُر  المغ�رب. 
ا الطعام الذي يؤكل فهو َفُطوٌر. / الخبز  وأمَّ
ال�رأي  وك�ذا  يختم�ر،  ل�م  ال�ذي  الَفطي�ر: 
الَفطير. / عيد الِفْطر: عيد رمضان. / الُفْطُر، 
بض�م الفاء: الَفْقُع، نبات ليس كالنبات، وله 
مملك�ة خاصة به في تصني�ف األحياء، وال 

ى عن طريق التمثيل الضوئي.  َيتغذَّ

َفَطَس َيْفطُِس َفْطسًا: مات فجأة. / األَْفَطس: 
العريض األنف. 

َفَطَم�ْت َتْفطِ�ُم َفْطمًا: قطع�ت الرضاعة عن 
ولده�ا. الَفطِي�م: من بلغ س�ن الِفطام، نحو 

عامين.      

َفطِ�َن َيْفَط�ُن فِْطنَ�ًة: تنَبَّ�ه. الِفْطنَ�ُة والَفَطاَنُة: 
كّي. الذكاء وحضور الذهن. والَفطُِن: الذَّ

: قاٍس، غليظ القلب.  َفظٌّ

فظع. الَفَظائع: األعمال الشنيعة. وهي كلمة 
دارجة في القاموس اإلخباري، ويس�تعملها 
الصحف�ي بح�رص، ويبلغ م�ن »الحرص« 
الكاذب لبعض وس�ائل اإلعالم األجنبية أن 
تمتنع عن إطالق هذه الكلمة على التعذيب 
دون األميركي�ون ف�ي  ال�ذي ارتكب�ه الج�الَّ

سجن أبو غريب العراقي مثاًل.

الَفاِع�ُل، والجمع  َيْفَعُل فِْع�اًل: َعِمَل.  َفَع�َل 
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الق�درة  / الفاِعلِيَّ�ُة:  بيدي�ه.  العاِم�ُل  َفَعَل�ٌة: 
على التأثي�ر، )لهذا الدواء فاِعِليَّة س�ريعة(، 
فه�و  س�ريعة(،  الِيَّ�ٌة  فعَّ )ول�ه  فاع�ل.  فه�و 
اٌل. / الَفَعالِيَّة والجمع َفَعاليَّات: النش�اط  َفعَّ
والنش�اطات ضمن مهرجان مثاًل. / الَفَعاُل 
والَفَعالُت:  / الَفْعَل�ُة  المع�روف.  الحمي�د: 
العم�ل المس�تهجن. / االْفتِع�اُل: التصنُّ�ع. 
/ َصْرفيَّ�ًا: أب�واب الفع�ل؛ من حي�ث حركُة 
وَس�طِه بي�ن ماض ومض�ارع: نَص�ر ينُصر، 
ضَرب يضِرب، فَتح يفَتح، علِم يعَلم، عُظم 
يعُظم، وِرث يِرث؛ ويجمعها قولنا: )النَّْصُر 
َض�ْرٌب َفَفْت�ٌح.. والِعْل�ُم ُعظَِّم إْرث�ًا(. نقول 
مث�اًل إن الفع�ل »َفَق�َس« م�ن ب�اب ضرب، 
فمعن�ى ه�ذا أن�ه يماث�ل ض�رب ف�ي حركة 
الماضي والمضارع: )فَقس يفِقس – ضَرب 
يض�ِرب(  / المفعول به يأتي، على األصل، 
بع�د الفعل والفاعل، ولكنه: أ( قد يأتي قبل 
الحفَل وزيُر الخارجيِة  الفاعل: )وقد ش�هد 
األرجنتين�يُّ الزائ�ر(. ب( ويأت�ي ن�ادرًا قبل 
)أيَّ  العافي�ة(،  دوام  نس�أُل  )الل�َه  الفع�ل: 
شيٍء في العيد ُأهدي إليِك؟(، )الحقَّ أقوُل 
لكم(. / الفاعل: أ( الفاعل يأتي بعد الفعل، 
وال يأتي قبله أبدًا في اصطالح النحاة. ففي 
)الوزي�ُر اس�تقاَل( الوزي�ر: مبت�دأ، والفاعل 
ضمير مستتر تقديره هو، وجملة »استقال«: 
خب�ر. ب( الفاع�ل المذك�ور ق�د ال يك�ون 
ق  الفاع�ل المعن�وي الحقيق�ي، فف�ي )تش�قَّ
األَس�فلُت( األَس�فلُت فاع�ل، فأم�ا الفاعل 
الحقيق�ي فق�د يك�ون الش�مس أو الصقيع، 

ال�ذي  م�ا  بالس�ؤال  يكتف�ي  النح�و  ولك�ن 
تش�قق؟ وقد لوحظ أن المذيعين المبتدئين 
بع�ض  ف�ي  الفاع�ل  رف�ع  أم�ام  يجفل�ون 
الح�االت، وه�ذه أمثل�ة: )يج�ُب الحصوُل 
االنتظ�اُر(، )ت�م  عل�ى ترخي�ص(، )ينبغ�ي 
اإلعداُد  النفاي�ات(، )يج�ري  من  التخل�ُص 
ني البقاُء  للمؤتمر(، )أدَهَش�نا القراُر(، )يُسرُّ

هنا(. 

مفع�م  )قل�ب  الممتِل�ئ،  ال�ُمْفَع�م:  فع�م. 
بالحب(. 

َيْفَغُر َفْغرًا: فتح فمه دهشًة.  َفَغَر 

َفَقَأ َيْفَقُأ َفْقَئًا: َقَلَع العين. والَفْقُء: َقْلع العين 
ل إلخراج صديده. مَّ أو َثْقُب الدُّ

َفَق�َد َيْفِقُد َفْقدًا وفِْقدان�ًا: أضاَع. / اْفَتَقَد إلى 
الش�يء: ل�م يملك�ه )ه�ذه القصي�دة تفتقُد 
بالحاج�ة  أح�س  وافتق�ده:  التدف�ق(،  إل�ى 
َد:  إلي�ه، )نْفَتِقُدك في هذه الظ�روف(. / َتَفقَّ
ُد فقراء  تاَب�َع األح�وال لالطمئنان )إن�ه يتفقَّ
العائلة في العي�د وفي غير العيد(، والُفْقَدة: 
�ٌة يحمله�ا الم�رء إل�ى مري�ض أو فقير  هديَّ
�ده. / الَفِقي�د: ال�ُمَتَوفَّ�ى العزيز  عندم�ا يتفقَّ
ال�ذي فقدن�اه./ الَفاِق�د: ال�َمفق�ود، )فاِق�ُد 
المي�اه في ش�بكة المدينة عش�رون بالمئة(، 
وهذا أس�لوُب إقامة اس�م الفاعل مقام اسم 
المفع�ول، وعلي�ه: ﴿ُخل�َق ِمن م�اٍء دافِق﴾ 
أي مدف�وق، و﴿فُه�و ف�ي عيش�ٍة راِضَي�ة﴾ 
أي َمْرِضيَّ�ة، ومث�ل ذل�ك، )دِع الم�كارَم ال 
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ترح�ْل لُبْغَيتِه�ا.. واقُعْد فإِنََّك أن�َت الطَّاِعُم 
  . الَكاِسي(، أي أنت ال�ُمْطَعُم ال�َمْكُسوُّ

فقر. الَفْقُر: الَعَوُز والفاقة. / الَفْقَرُة والجمع 
َفَق�َراٌت: الواحدة من عظام العمود الَفَقِرّي. 
وه�ي أيض�ًا الجزء م�ن المق�ال. »وجاء في 
المعاج�م أيضًا: فِْق�َرٌة وَفَقرٌة وَفَق�ارٌة وَفَقاٌر 

وَفَقاريٌّ وفِْقِريٌّ وفَِقٌر وفِْقراٌت«. 

َفَقَس َيْفِقُس َفْقس�ًا، انفلق. )فَقَس�ت البيضُة 
وخرج الفرخ(، )فَقس الفرُخ البيضَة وخرج 
منه�ا(، )فَق�َس الرج�ُل البيضَة ف�وق الزيت 

وقالها(. وَفَقَش مثل فقس.

َفَق�َع َيْفَقُع َفْقع�ًا: انفجر. الَفاِقُع: صفة اللون 
والجم�ع  اَع�ُة،  / الُفقَّ الصري�ح.  األصف�ر 
َفَقاِقي�ُع: واح�دة الَحَب�ب ال�ذي يطف�و على 
س�طح الكأس. / الَفْقُع: َض�ْرٌب من الَكَمأ، 

أي الُفْطر.               

فق�م. تَفاَقَمت المش�كلة: كب�رت وخرجت 
بح�ري  حي�وان  / الُفْقَم�ة:  الس�يطرة.  ع�ن 

يتنفس الهواء، ويكثر عند القطبين. 

َفِق�َه َيْفَقُه فِْقهًا: فهم، )لم َأفَقه كلمة مما قاله 
هذا المحاضر(. / الِفْقُه: من العلوم الشرعية 
ويحدد الحكم الش�رعي لكل عمل يقوم به 
اإلنس�ان، وصاحب هذا العلم َفِقيٌه والجمع 
ُفَقه�اُء. ]انظر أصول الفق�ه في أصل[ / فِْقُه 
اللغ�ة: عل�م يبحث في تاريخ تك�ون اللغة، 

وفي المنطق العام الذي تقوم عليه.

ًا: َفَص�ل. التََّفكُّك: التََّش�ْرُذم.  َف�كَّ َيُف�كُّ َفكَّ
فلس�في  أدب�ي  نق�دي  منه�ج  / التَّْفكِيكِيَّ�ة: 
خه جاك ِدريدا الفرنسي، ويقول بتفكيك  رسَّ
النص�وص واس�تخراج م�ا فيه�ا م�ن رموز 
وإدراك م�ا قام�ت علي�ه من أوه�ام، وينفي 
ثب�ات المعاني على األلف�اظ، فكل لفظ هو 
ف�ي حالة صي�رورة. / الِف�َكاُك من األس�ر: 
البراغ�ي  َدسِّ  أداة   : / ال�ِمَف�كُّ االنعت�اق. 

وإخراجها. 

رُة: دفتر المواعيد.  فكر. ال�ُمَفكِّ

الثم�ار  َفَواكِ�ُه:  وجمعه�ا  الفاكَِه�ُة،  فك�ه. 
الحلوة. ولقبوا النار فاكهَة الشتاء. 

الثُّل�وم.  الس�يف:  ح�دِّ  ف�ي  الُفُل�وُل  ف�ّل. 
منهزم�ون.  متفرق�ون  جن�ود  والُفُل�وُل: 
والُفُل�وُل: مصطلح سياس�ي أطلق بعد ثورة 

مصر 2011 على مؤيدي النظام السابق. 

فالِمنُْكو: رقصة إسبانية. فالِمنُْغو: طير مائي 
وردي الل�ون طوي�ل العنق، يس�مى النَُّحام، 

وقيل »النحام« آرامية.

فلت. َأْفَلَت ُيْفِلُت إِفالتًا: تخلَّص. االنِفالت 
األمن�ي: الفوضى. / َفْلَتُة اللس�ان، والجمع 
َفَلت�ات: هفوة غير مقص�ودة. والَفْلتُة، مذكر 
ومؤنث: الش�خص المبدع، كأنما أفلَت من 

ة فهو غير عادي. قبضة العاديَّ

فلج. الَفالُِج: الشلل النصفي.
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َفَلَح َيْفَلُح َفالح�ًا: َظِفَر، وَأْفَلَح ُيْفِلُح: نجح 
وف�از. َح�يَّ عل�ى الَف�الح: َهيَّا إل�ى الفوز. 
/ َفَلَح َيْفَلُح َفْلحًا: شقَّ )إنَّ الحديد بالحديد 
ُيْفَل�ُح(،  َفَل�َح َيْفَل�ُح فاِلَح�ًة: َش�قَّ األرض 

ُح: المزارع.  وزرعها، والفالَّ

فل�ذ. الِفْلَذُة: القطعة. أبناؤنا فِْلذاُت أكبادنا، 
بإسكان الم فْلذات: ِقَطٌع من أكبادنا. 

والمع�اِدن  كيم�اوي،  عنص�ر   : الِفلِ�زُّ فل�ز. 
اٌت.  فِِلزَّ

فلس. الَفْلُس، بفتح الفاء، والُفُلوس: أصغر 
فئة نقدية. وُفلوس السمكة قشورها. 

والُفْلُف�ل  الَبه�ارات.  م�ن  الُفْلُف�ُل:  فلف�ل. 
ي�ف يلس�ع  األخض�ر واألحم�ر: نب�ات ِحرِّ
رون�ه  ُيَصغِّ اللس�ان والحل�ق، والكبي�ر من�ه 

يف. فيقولون ُفَلْيِفَلة وهو غير ِحرِّ

. / الِفْلَقُة، والجمع فَِلٌق:  َفَلَق َيْفِلُق َفْلقًا: شقَّ
قطعة الصاب�ون. / الَفَلَقٌة: عصًا بحبل توثق 

بها القدمان لضرب أخمصيهما. 

الس�ماوي،  الج�رم  م�دار  الَفَل�ُك:  فل�ك. 
والجم�ع َأْف�الٌك. وبع�ض الدول ت�دور في 
َفَل�ك دول�ة كبيرة مس�يطرة. / عل�م الَفَلك: 
 . عل�م األج�رام الس�ماوية، وصاحب�ه َفَلكِيٌّ
/ الُفْل�ُك، مذك�ر ومؤن�ث ومف�رد وجم�ع: 

السفينة والسفن.

واألَْفالُم: الش�ريط الس�ينمائي.  الِفْلم  فل�م. 

وقد تكتب »الفلم« بياء بعد الفاء. 

�ر ب�ال اس�م،  ُف�الٌن: كناي�ة ع�ن مذكَّ فل�ن. 
ٌة  يُن، بكسر الفاء: مادَّ ُفالنٌة. / الِفلِّ والمؤنث 

ينة: ِسَداُد الِقنِّينة.  نباتية منها الِفلِّ

فم. الَفُم، بغير ش�دة: ُفتح�ة إدخال الطعام. 
والمثن�ى َفَم�اِن أو َفَم�َواِن والجم�ع َأف�واٌه. 
ونقول فُمه مآلن، وُفوه مآلن؛ وفي َفِمه ماء 

وفي فِيِه ماء؛ وفَتح َفَمُه، وفتح َفاُه. 

: عم�ل ُيراد من�ه التس�لية وترقية  ف�ّن. الَف�نُّ
 : األفكار والمش�اعر، وصاحب�ه َفنَّاٌن. والفنُّ
الصناع�ة، )ع�رف الصيني�ون ف�نَّ الطباع�ة 
بأربعمئة  المتحركة قب�ل غوتنب�رغ  بالرم�وز 
: الخبير الماه�ر في صنعته،  س�نة(. / الَفنِّ�يُّ

وغلبت على من ال يحمل شهادة جامعية.

الِفنَْج�اُل   = والَفناِجي�ُن  الِفنَْج�اُن  فن�ج. 
ق�ال  الصغي�ر.  القه�وة  ك�وب  والَفناِجي�ُل: 
�ة تقول فنج�ان وفنجال،  الزبي�دي: »والعامَّ

ان« والصحيح عنده فِْلَجان. وال يِصحَّ

َفنَّد أقوال خصمه َتْفنيدًا: بيَّن بطالنها. فند. 

َفنِ�َي َيْفنَى َفنَاًء: باَد. والَفناُء: الَعَدُم. والِفنَاُء، 
والجمع َأْفنَِيٌة: ساحة أمام الدار. 

ف�ّه. الَفَهاَه�ُة: العج�ز ع�ن ال�كالم المبين، 
. الِعيُّ

َفَهاِرُس: جدول  الِفْهِرُس، والجمع  فهرس: 
الِفْهِرْس�ُت.  أيضًا  الكت�اب. وهو  محتويات 
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والَفه�اِرُس الَفنِّيَُّة: ج�داوُل في آخر الكتاب 
واألماك�ن،  األَع�الم،  مواض�ع  إل�ى  تش�ير 

واآليات، واألشعار، إلخ، داخل الكتاب.

العق�ُل  الَفْه�ُم:  أْدرك.  َفْهم�ًا:  َيْفَه�ُم  َفِه�َم 
والجمع َأْفهاٌم، )هذا أمر تحار فيه األَفهام(. 
وال�َمفاهيُم: المبدُأ من مبادئ  / ال�َمْفه�وُم، 
العل�وم أو االجتم�اع، )ثم�ة مفاهي�ُم يجب 
زرعه�ا ف�ي عقول الن�شء كمفه�وم الحرية 

والعدل واإليثار والمواَطنة(.   

 . ء، نبات م�ن الَقطانِيِّ ُف�ول. الُف�ول: الباِقالَّ
ه  �رات، َيُعدُّ والف�ول الس�وداني: م�ن المكسَّ
الن�اس م�ن أنواع الفس�تق، غي�ر أن�ه علميًَّا 
والحم�ص  الع�دس  عائل�ة  القطان�يِّ  م�ن 

والفاصوليا.      

ْلُب. ُفواَلٌذ: حديٌد مَعاَلٌج قاٍس، وهو الصُّ

ُفوٌم: ُثوٌم. 

ف�ي: ح�رف جر، ف�ي الس�ؤال تس�قط َألِف 
م�ا الالحقة لح�رف الجر: )في�َم الخالف؟ 
اتفقت�ْم؟ ولِ��َم قل�ت ذل�ك؟ م�ِ�مَّ  وع�الَم 
تخش�ى؟ إالَم نبق�ى هن�ا؟ َع�مَّ تتس�اءلون؟ 
بِ�َم تريدنا أن نبدأ؟( وإذا لم يكن س�ؤاالً لم 
تس�قط األل�ف، )س�نحل األمر فيم�ا بيننا(. 

/ فيم�ا = بينم�ا، )فيم�ا يت�م التوقي�ع عل�ى 
المعاهدة تس�تمر بعض المناوش�ات(. وثار 
المحافظ�ون ف�ي اللغ�ة على »فيم�ا« وقالوا 
، غي�ر أن فيما درجت،  »بينم�ا« ه�ي األصحُّ
وه�ي أفض�ل م�ن تعبي�ر »في الوق�ت الذي 

فيه«.  

فَِئٌة وفَِئ�اٌت: مجموعة. ومن عبارات علماء 
االجتماع »الفئة المستهدفة« أي المجموعة 
ص لها برنامج توعوي،  من الناس التي ُيخصَّ
إل�خ. وكذا »الفئة العمرية«. وهاتان عبارتان 
غليظت�ان من رطان�ات المختصين، ويجدر 

بالصحفي أالَّ يكثر منهما. 

فيزي�اء: عل�م الُقَوى والميكاني�كا والضغط 
ة.  والحرارة والمغناطيسية والكهرباء والذرَّ

ڤيت�و. الِڤيُت�و: َح�قُّ النَّْق�ض، وف�ي مجلس 
األمن تملكه خمس دول هي الدول الدائمة 
العضوية فيه، فال قراَر إال بموافقتها جميعًا.

في�ال: بي�ت مح�اط بحديق�ة. وتكت�ب بالم 
واحدة أغنى عن تكرارها التشديد.

ڤييتنام: تكتب، رغم كثرة أسنانها، بيائين. 

ڤيينا: عاصمة النمسا، تكتب بيائين.
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القاف

ق. ح�رف قليل في غي�ر العربية، وقليل من 
ع�رب اليوم من يزيِّن نطَق�ه بالقاف القرآنية 
الت�ي ارتضتها الفصح�ى. القاف تصبح كافًا 
ثقيل�ة ف�ي ق�رى فلس�طين، وآفًا ف�ي مدنها، 
بواديه�ا.  ف�ي  المصري�ة  كالجي�م  وصوت�ًا 
وتنقلب القاف غينًا في بعض نواحي منطقة 
الخليج والسودان. لكنها جيم مصرية حادة 
وصريح�ة ف�ي اليمن وفي أري�اف المغارب 
وب�وادي س�وريا. لع�ل ه�ذا الح�رف أكث�ر 
الح�روف تعرضًا للتش�ويه، وقد س�لم على 
ألس�نة أبن�اء الم�دن ف�ي المغ�ارب؛ وأه�ل 
الجب�ل ف�ي لبن�ان وس�وريا ينتزع�ون قافهم 
صحيح�ًة م�ن أعم�اق الحل�ق. وأردأ ق�اٍف 
تل�ك الت�ي يحاوله�ا اب�ن القاه�رة وبيروت 
إذا صادفته كلم�ة فصحى ككلمة »القاهرة« 
رة س�عت أن  فيقوله�ا »الكاهرة« بكاف مكوَّ
تك�ون قاف�ًا فأخفق�ت. وخي�ر تمري�ن على 
الق�اف للمذي�ع الذي فاته أن يس�مع القرآن 
ويق�رأه بم�ا يكف�ي، أن يجع�ل بي�ن أص�ل 
اللسان وس�قف أقصى الحلق زاويَة خمس 
وأربعي�ن درج�ة وأن يقل�ع الق�اف قلعًا من 
بينهم�ا، حاِرص�ًا َأالَّ يم�س وس�ط اللس�ان 

وسط الحلق وال حتَّى يقترَب منه. 

َق�اَء َيِقيُء َقْيئًا: راَجَع، أي أخرج الطعام من 

فم�ه بعد أن وصل إلى المعدة. َتَقيََّأ: تَكلَّف 
الَقْيَء. 

قاب. )كان قاَب َقْوَس�ْيِن من السقوط(: أي 
على وْشك السقوط. 

ي�كاُد  ال  )المرتَّ�ُب  أْطع�َم،  َيُق�وُت:  َق�اَت 
يقوُتن�ي(. / )أعط�ى القائُد الُجنْ�َد َأْقَواَتهم( 
والخب�ز:  بالف�ول  ُت  / َيَتَق�وَّ باتِه�م.  مرتَّ أي 
يعي�ش عليهم�ا. / َيْقَت�اُت: ي�أكل، )يقت�ات 
الس�نجاب عل�ى اللوزيَّات(. / الَق�اُت: نبتة 

َرة.  ُمَخدِّ

ل.  مَّ ق�اح. الَقْي�ُح: الصدي�ُد يخ�رُج م�ن الدُّ
والجرح ال�ُمَتَقيُِّح: الملتهب.    

ق�اَد َيُقوُد َقْودًا: أمس�ك ِمْقَوَد الدابَّة ومش�ى 
أمامه�ا فقاَده�ا أو اقَتاَده�ا. / والقائ�د يقود 
ِقي�ادًة، والقائ�د الفاش�ل يس�وقهم  الش�عب 
َس�ْوقًا م�ن خلفه�م. / الِقَي�اَدُة ف�ي القديم: 
مهن�ة سمس�ار الفاحش�ة الذي يق�ود طالبها 
اٌد. / الَق�َوُد: قْتل  إليه�ا، وهذا السمس�ار َق�وَّ
القات�ل ِقصاص�ًا. / الَقْي�ُد، والجم�ع ُقُي�ود: 
الِوَث�اُق. وَقيَّ�َده: َأوَثَق يدي�ه أو رجليه بحبل 
أو نح�وه. / المس�ألُة َقْي�َد البح�ِث: أي ف�ي 
س�ياق البحث، ل�م ُتَبتَّ بعد. وإع�راب َقْيَد 
ر. / لم يتَزْحَزح  هنا ظرف مكان والخبر مقدَّ
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ِقي�َد ُأنُمل�ة، أو َقْي�َد ُأنُمل�ة: أي بق�در رأس 
اإلصبع. / وفرس اْمِرِئ القيس َقْيُد األوابد: 
أي يلح�ق الوح�وش ويجاريها في الس�رعة 
فكأن�ه َقيََّده�ا. / التََّقيُُّد بالقواني�ن: التزامها. 

/ التَّْقييُد: التسجيل والتدوين. 

فُت ُتَعبَّد به الش�وارع وُتْطَلى   قار. الَقاُر: الزِّ
الواس�عة.  الَق�ْوَراء:  / ال�َدار  المراك�ب. 
ر: المحف�ور م�ن وس�طه. وتقوير  / ال�ُمَق�وَّ

الُخَضر بال�ِمْقَوَرة: حفرها. 

َقاَس َيِقيُس ِقَياس�ًا: ضبَط األبعاد وَس�َبَرها. 
والرْق�م الِقياِس�ّي: الذي لم ُيَق�ْس أكبُر منه. 
/ الِقَي�اُس، في الفقه: إلح�اق أمر منصوٍص 
عل�ى حكمه بأمر غير منصوص على حكمه 
الش�تراكهما ف�ي س�بب الحك�م، كإلح�اق 
الحش�يش بالخمر في التحريم الش�تراكهما 
ف�ي تعطيل رد الفعل وفي تس�بيب الهذيان. 
رم�ي  آل�ة  �ر:  تذكَّ وق�د  مؤنث�ة  / الَق�ْوُس، 
. والَقْوُس:  الس�هام، والجمع َأْقَواٌس وِقِسيٌّ
بن�اء مقبب فوق نافذة أو فوق زعيم منتصر. 
الترقيم،  / القوس، والقْوسان: من عالمات 
وسموهما الهاللين والظُّفرين. ]انظر تحت 

رقم[ 

ُيَقيَّ�ْض ل�ي أن  ق�اض. َقيَّ�َض: أت�اح، )ل�م 
َأْلَتِق�َي بالش�يخ إم�ام رحمه الل�ه(. / قاَيَض 
ُمَقاَيَضًة: بادل س�لعة بس�لعة. والمقاَيضات 
َض:  في السياس�ة: التنازالت المتبادلة. / قوَّ
اإلنج�ازات:  أو  الجه�ود  وَتْقِوي�ُض  ه�دم. 

تبديدها.

ِقيعاٌن. والَقاُع:  قاع. القاُع: القع�ر، والجمع 
األرض المنبس�طة، )ِري�ٌم عل�ى الَق�اِع بي�ن 
الَباِن والَعَلِم.. َأَحلَّ َس�ْفَك َدِمي في األَشُهِر 
 الُح�ُرِم( وجم�ع الق�اع به�ذا المعن�ى ِقيَعٌة، 
﴿والذين َكفروا َأْعماُلُهْم َكَس�راٍب بِِقيعٍة﴾. 

/ الَقاَعة: الغرفة الفسيحة. 

ق�اف. الِقَياَف�ُة: َتَتبُُّع األث�ر. والَقائُِف: الذي 
َيْقَتاُف األثر، أي يتتبَّعه.   

 َقاَل َيُقوُل َقْوالً: تكلم. وال�ِمْقَوُل: اللس�ان. 
وَمَقاَلُة المرء: الش�يء ال�ذي قاله، وال�َمَقاَلُة 
موق�ع  ف�ي  المكتوب�ة  القطع�ة  ال�َمَق�اُل:   =
ال�َمُق�ول:  إلكترون�ي أو جري�دة. وال�كالم 
ال�ذي قد قيل. وَمُق�وُل الَقْوِل، في اصطالح 
النح�اة: الجمل�ة بع�د القول، وه�ي مفعول 
ًا: أ( ف�ي المبني للمجهول  ب�ه. / قال، نْحويَّ
نق�ول: )ُنِقَل عن المس�ؤول األمن�ي قوُله(. 
. ]راج�ع  ب( بع�د الق�ول نكس�ر هم�زة إنَّ
آخ�ر  م�ع  الق�ول  تج�اذب  / ق�اَوَل:   ]» »إنَّ
بش�أن التكلف�ة، فهو ُمقاِوٌل يتفق على س�عر 
معي�ن إلنج�از العمل بمواصف�ات محددة. 
�ده، )قال بوج�وب إلغاء  / ق�ال بالش�يء: أيَّ
الرقاب�ة(، )هذا الكاتب م�ن القائلين بنظرية 
المؤام�رة(. / )قال( عن�د اإلعالميين: كلمة 
ون منها إلى »أوضَح«،  يكثر ورودها. ويف�رُّ
و»أك�د«، و»صرح«، و»أردف«، و»أش�ار«، 
إل�خ. غي�ر أن )ق�ال( ليس�ت رديئ�ة مهم�ا 
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ال:  تك�ررت، فهي بس�يطة ومباش�رة. / الَقوَّ
الن�اس:  عل�ى  ُل  / يَتَق�وَّ الش�عبي.  الش�اعر 
ينس�ب إليه�م ما ل�م يقول�وا، )أنت تس�عى 
إلى َتْقويلي ما لم أقل!(. َأَقاويُل: ش�ائعاٌت. 
/ َق�اَل َيِقي�ُل َقْيُلوَل�ًة: نام بعد الغ�داء، ونوم 
الظهي�رة ه�و الَقائَِل�ة. / َأَقاَل َعْث�َرة صاحبه: 
رفعه من َوْقَعتِه. وَأَقاَله من منصبه: أعفاه منه 
بال عقوبة. واستقال: طلب اإلقالة. / الَقاَلُة: 

يت. ْمعة، الصِّ السُّ

َق�اَم َيُق�وُم ِقَيام�ًا: وق�ف. قام باألم�ر: فعله. 
ا  ويستعمل الفعل )قام( في اإلعالم كثيرًا، إمَّ
للحفاظ على االسم بصورته المألوفة: ففي 
عبارة )قام�وا بثورة يناير( بقيت كلمة ثورة، 
وم�ا كان�ت لتبقى لو قيل »ث�اروا في يناير«؛ 
�ا َلْغوًا كما في: »قام أخي بزيارة اليمن«  وإمَّ
وكان أخص�ر لو قي�ل: )زار اليم�ن(. ]انظر 
وَأقاَمها:  باش�رها.  ج�رى[ / ق�ام للص�الة: 
دعا إليه�ا باألذان. / ال�ُمَقاَوَم�ُة: ردُّ الفعل. 
، أو إزاء تيار كهربائي.  وهي تكون إزاء عدوٍّ
وكث�ر  صحيح�ًا،  كان  األم�ر:  / اس�تَقام 
اس�تعمالها ف�ي النفي، )ال َيس�تقيُم أن ندعَو 
للمقاطع�ة ثم نعلن تأييد مرش�ح الس�لطة(. 
نقطتي�ن.  بي�ن  خ�ط  أقص�ر  / ال�ُمْس�تقيم: 
/ الَقائِم: العمود وِرْجُل المنضدة، والَقائَِمُة: 
قوائِ�ُم.  لهم�ا  والجم�ع  الحي�وان،  ِرْج�ل 
والَقائَِم�ة: الالئحة. / القائِ�ُم باألعمال: من 
أو  صاحب�ه،  غي�اب  ف�ي  المنص�ب  �ى  يتولَّ
َقاُم:  والقائِمَّ لع�دم تعيي�ن ش�خص يش�غله. 

ف أو حاك�م الوالي�ة في  من�دوب ال�ُمَتَص�رِّ
منطق�ة صغي�رة، أو ف�ي قطعة م�ن الجيش. 
/ ال�وزُن القائِ�م: المحس�وب م�ع الوع�اء، 
الش�يء: عماده.  والصاف�ي بدون�ه. / ِق�واُم 
ه. وَقَواُم الماَدة: كثافتها  / َقَوام اإلنس�ان: َقدُّ
وطريق�ة تكتُّل بلوراته�ا أو أجزائها. / َأَقاَم: 
س�كن. وال�ُمِقيم، في دول الخليج: الساكن 
ال�ذي يحمل ختم إَِقامٍة لكن�ه ليس مواطنًا. 
َم: أزال االعوجاج. والتَّْقويُم: التعديل.  / َقوَّ
وَقيَّم: َبيَّ�ن القيمة. والتَّْقييم: وصف الوضع 
أو األداء، وبي�ان قيمت�ه. / التَّْقِويم: األجندة 
ُم األش�هر بحس�ب ظه�ور القمر،  الت�ي تقوِّ
ُل األوقات بحس�ب حركة الش�مس.  وتَع�دِّ
/ الَق�ْوم: الن�اس. والَقْوِميَّ�ة: االنتم�اء إل�ى 
ق�وم. / الَقيِّ�ُم عل�ى مكان: المش�رف عليه. 

مات الحياة: لوازمها.  / وُمَقوِّ

قان. الَقْينَُة: ال�ُمَغنَِّيُة، أو الجارية. 

ق�ّب. الَقبَُّة، والجمع َقبَّاٌت: ما أحاط بالرقبة 
من القمي�ص أو المعطف. والُقبَُّة، والجمع 
ِقباٌب: الس�طح  الذي يكون كنصف الكرة، 

أو كثلثي البصلة. 

َقب�ا. الَقْب�ُو: غرف�ة تح�ت األرض، والجمع 
َأْقَباٌء وَأْقبَِيٌة.

قبح. ال يصف اإلعالمي شخصًا بأنه قبيح، 
ال في برنامج عن عمليات التجميل وال في 
غي�ره، فالجمال نس�بي، )من تم�ام المروءة 
أن يبحث اإلنس�ان عما هو جميل عند غيره 
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ويتغاضى عما هو قبيح في نظره(. 

َقَب�َر َيْقُب�ُر َقْب�رًا: دفن المي�ت. ومثله�ا َأْقَبَر. 
/ ال�َمْقَبَرة: التُّْرَبُة، الَجبَّاَنُة، ال�َمدفُِن.

َقَب�َس َيْقبِ�ُس َقْبس�ًا: أش�عل. واقَتَب�َس: أخذ 
َأَخَذ  واْقَتَبَس، أيضًا:  والَقَبُس: الُشْعَلة.  نارًا، 
عب�ارًة أو َفْق�رًة م�ن كاتب آخ�ر، وعندئٍذ ال 
ب�د من عالمات تنصيص، وال بد من نس�بة 
الق�ول المأخ�وذ إل�ى صاحبه حت�ى لو كان 

جملة واحدة. 

ي�ده،  بقبض�ة  أخ�ذ  َقْبض�ًا:  َيْقبِ�ُض  َقَب�َض 
والَقْبَض�ُة من الرمل، والجمع َقَبضاٌت: ملء 
اليد وهي مقبوض�ة مغلقة؛ وملئها مفتوحة: 
وُقبَِض  الَحْفن�ة. / ُقبَِض الش�خص: م�ات. 
عليه: اعُتِقل. / ال�ِمْقَبُض: قائم الس�يف، أو 

يد السكين، أو الباب.   

الُقْبَط�ان: قائ�د الطائ�رة أو الس�فينة.  قب�ط. 
األَْقَب�اُط: أه�ل مصر منذ الق�دم، وهم اآلن 
يتبع�ون كنيس�ة مس�يحية مغرقة ف�ي العراقة 
تنتس�ب إلى مرقس الرس�ول وعلى رأس�ها 
بابا األقباط، ويتكلمون العربية ويستعملون 
الَقَب�ط  ندعوه�م  وال  لطقوس�هم.  القبطي�ة 
فتل�ك عاِميَّة، وال نقول الِقْبط إال في س�ياق 

تاريخي. 

َقَب�َع َيْقَب�ُع ُقُبوع�ًا: مكث واس�تتر. / الُقبََّعُة: 
غطاء الرأس، البرنيطة. 

َقبَِل َيْقَبُل َقُبوالً: رضي. / َأْقَبَلت الدنيا عليه: 

حُس�نَت حاله، وعكس�ها َأْدَبرت الدنيا عنه. 
اللقاء اإلعالمي ]انظر الس�ؤال  / ال�ُمقاَبَلُة: 
في سأل[، والمباراة الرياضية، ولعل الفارق 
الملموس بينهما أن المقابلة الرياضية تناُفٌس 
على من س�يغلب، ولكن المقابلة اإلعالمية 
لي�س فيها تناف�س بين اإلعالم�ي والضيف 
أكث�ر، ب�ل ه�ي س�عي  عل�ى م�ن س�يتكلم 
حثي�ث من اإلعالم�ي للحص�ول على أكبر 
ق�در م�ن المعلومات والمواق�ف في أقصر 
اَية.  وق�ت. / القابَِل�ُة، والجم�ع َقَوابِ�ُل: الدَّ
ومهنته�ا الِقَباَل�ة. / )جل�س ُقَبال�َة زميله في 
الحافل�ة(، أي مواجهًا ل�ه. / الَقُبوُل، بفتحة 
على الق�اف: الموافقة. / الُقْبَلة، والُقُبالت: 
يس�تقبلها  الت�ي  الجه�ة  / الِقْبَل�ُة:  الَبْوَس�ة. 
الم�رء بوجه�ه، وقبل�ة المس�لمين الكعب�ة، 
ويق�ال للق�دس أول�ى الِقْبَلتْي�ن ألنها كانت 
ِقبلة المس�لمين قبل الكعب�ة. / ال�ُمَقبِّالت: 
م من طع�ام لجعل الم�رء ُيقبِل على  م�ا يقدَّ

الطبق الرئيسي بشهية. 

قت�ر. َقتَّ�َر َتْقتِي�رًا عل�ى عيال�ه وعلى نفس�ه: 
َواء.  َبِخَل. / الُقَتار: رائحة الشِّ

َقَت�َل َيْقُتُل َقْتاًل: أمات. االْقتِتال: االحتراب، 
الح�رب الت�ي يقت�ل فيه�ا الم�رء قريب�ه، أو 
المواطن ابن بلده. / القاتُل جمعها قاتلون، 
والَقَتَل�ُة جم�ع تهجين�ي، فعندما نق�ول قتلة 
ِقْتَل�ة،  فكأنن�ا نعن�ي مجرمي�ن. / َقَتَل�ُه ش�رَّ 
بكس�ر القاف: أماته ميتة شنيعة. / قاَتَلُه الله 
ما أجمل ش�عره: دعاٌء عليه، لكن للتحبب. 
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/ ال�َمْقَتُل: المكان من الجسم الذي تتسبب 
إصابته في القتل )أصاب منه َمْقتاًل(. وَمْقَتل 

أربعة جنود في كمين: أي قتلهم.

وس، وهو يشبه الخيار.  قثا. الِقثَّاء: الَفقُّ

َأْقح�اٌح،  الخال�ص، والجم�ع   : الُق�حُّ ق�ّح. 
)لي�س ف�ي خلفاء بن�ي العبَّ�اس عرب�ي ُقحٌّ 

سوى السفاح(. 

قحم. اْقَتَحَم: دخل َعنَْوًة.

، وقطع، )لها قلب كأنما ُقدَّ  ًا: َشقَّ َقدَّ َيُقدُّ َقدَّ
من حجر(. 

َقْد: حرف تقليل أي تش�كيك، )قد ُنسافر(، 
أو تحقي�ق )قد س�افرنا(. / تدخل »قد« قبل 
أالَّ  ويج�وز  الماضوي�ة،  كان  خب�ر  جمل�ة 

ح(. ح = كان صرَّ تدخل )كان قد صرَّ

م�ن  الش�رر،  أخ�رج  َقْدح�ًا:  َيْق�َدُح  َق�َدَح 
، والطع�ن  مُّ ان مث�اًل. / والَق�ْدُح: ال�ذَّ �وَّ الصَّ
ف�ي صدقيَّ�ة انتخابات أو في صحة نس�ب، 
الك�وب.  َأق�َداٌح:  وه�ي  / الَق�َدُح،  إل�خ. 
/ الِق�ْدُح ال�ُمعلَّ�ى: النصي�ب األوفر، )كان 
لفرنسا الِقْدُح ال�ُمَعلَّى في المستعمرات في 
إفريقي�ا(، والِق�ْدُح المعلَّ�ى ف�ي األصل من 

سهام الميسر في الجاهلية. 

ن الش�يء بما يس�تحق،  َق�َدَر َيْقِدُر َقْدرًا: َثمَّ
)نح�ن َنْق�ُدُر جه�ودك الطيب�ة(، وغلب في 
ُر جهودك(.  هذا المعنى تشديدها )نحن ُنَقدِّ

ق�اِدٌر:  فه�و  َيْق�ِدُر  ال�دال،  بفت�ح  / َق�َدَر، 
�َن. / الَق�ْدُر: المكانة  َر: َخمَّ اس�تطاع. / َق�دَّ
)ل�ه قْدٌر عاٍل(، والكمي�ة، )ضع َقْدَر كوبين 
من الماء(، ومثلها في هذا المعنى ال�ِمْقَدار. 
/ الَق�َدُر واألَْقَدار: القض�اء. / الِقْدُر، مؤنث 

ومذكر، والجمع ُقُدوٌر: الطنجرة، الحلَّة.

ق�دس. َقَداَس�ة: لقب بابا الفاتي�كان. ]انظر 
اس�تعمال األلقاب في اإلعالم تحت لقب[ 
الُقُدس: جبري�ل، ﴿وآَتْينَا عيَس�ى  / ال�روح 
ْدَن�اُه بِروِح الُقُدس﴾،  اب�َن َمْرَيَم الَبيِّناِت وَأيَّ
واألقن�وم الثال�ث في المس�يحية. / الكتاب 
س: العه�د القدي�م والعه�د الجديد  ال�ُمَق�دَّ

معًا، أي اإلنجيل والتوراة. 

َأْقَب�َل، رجع من س�فر.  َق�ِدَم َيْق�َدُم ُقُدوم�ًا: 
ِمْق�َداٌم.  والش�جاع  الش�جاعة،  / اإِلق�دام: 
: الناظر في فكره إلى األمام يريد  ِم�يُّ / التََّقدُّ
ْجِع�ّي ال�ذي  مس�تقباًل أفض�ل، وعكس�ه الرَّ
ينظ�ر إلى الخلف مكتفي�ًا بأمجاد الماضي. 
اإلنس�ان  ب�ه  ي�دوس  م�ا  مؤنث�ة:  / الَق�َدُم، 
 30 نح�و  ط�ول،  قي�اس  والَق�َدُم:  األرض. 
سم. / سار ُقُدمًا في عملية اإلصالح: مضى 
م�ة: فصل ف�ي أول الكتاب  �ة. / ال�ُمَقدِّ بِهمَّ
العتي�ق.  / الَقِدي�م:  الق�ارئ.  إل�ى  يقدم�ه 
/ ِقْدَم�ًا، )وِقْدم�ًا كان�ت الع�رب تلح�ن في 
كالمه�ا( أي كثي�رًا ما كانت تفعل في الزمن 
الظاه�رات  الريش�ات  / الَق�واِدُم:  القدي�م. 
الريش�ات  والخواف�ي  الطي�ر،  جن�اح  ف�ي 
َتْجَع�ِل  الق�وادم، )وال  المتواري�ات خل�ف 
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�ورى علي�َك َغَضاَض�ًة.. ف�إنَّ الَخَوافي  الشُّ
ة: المطرقة  ٌة للَقَواِدِم(. / الَقُدوم، بال ش�دَّ ُقوَّ
ام: أم�ام، جاءت ف�ي قصيدة  الكبي�رة. / ُق�دَّ
إيلي�ا أب�و ماض�ي، )جئ�ت ال أعل�ُم من أين 
اِمي َطريقًا  ولِكنِّ�ي أتيُت.. ولقد َأبَص�ْرُت ُقدَّ
فمش�يُت(، واس�تثقلها عبد الوهاب فجعلها 
»َأمامي« فكس�ر ال�وزن، وِقْدم�ًا كان يفعلها 
عب�د الوه�اب، وعندم�ا غنَّاها عب�د الحليم 
حاف�ظ جعله�ا »ولقد أبص�رت للدنيا طريقًا 
فمش�يت« فس�لم له الوزن. ]انظ�ر التفصيح 

الزائد في فصح، والُحُقب في حقب[.

قذا. َقِذَيت العين وهي َتْقَذى إذا تجمع على 
مآقيه�ا وس�خ الصب�اح. والَقَذاُة: م�ا يدخل 

العين من رمش أو حبة رمل.  

قذع. الهجاء ال�ُمْقِذع: الفاحش.                                       

َق�َذَف َيْق�ِذُف َقْذف�ًا: رم�ى بق�وة. والَقْذُف: 
التش�هير، ول�كل بل�د قوانينه وأعراف�ه التي 
تعاق�ب المح�رر المس�ؤول على التش�هير، 
وم�ن واجب الصحفي أن يعرف قانون بلده 
ف�ي هذا الخصوص. )س�أل صحف�ي خبيرًا 
ة إعالمي�ة فيها ما يس�يء  قانوني�ًا بش�أن م�ادَّ
إلى ش�خص م�ات حديث�ًا، ف�كان الجواب 
السريع: »الميت ال يرفع دعَوى«. وكان في 
ة أن المي�ت كان أصي�ب باإليدز قبل  الم�ادَّ
أن يم�وت بالس�كتة. ولم يتمك�ن الصحفي 
م�ن إثب�ات األم�ر، فحك�م عل�ى الصحيفة 
المتوفَّ�ى(. وتدور  بتعويض ضخ�م لزوجة 

قواني�ن التش�هير عل�ى محور الص�دق، فإذا 
أثب�ت الصحف�ي أن كالمه واقع فقد نجا في 
األغل�ب، غي�ر أن في القوانين أيضًا ما يمنع 
الم�س بال�ذات الملكية أو الرئاس�ية صدقًا 
ض للعقوبة بتهمة  أو َكِذبًا. والصحف�ي معرَّ
ًا أكثر من  التش�هير عندما يتناول مواطنًا عاديَّ
تعرض�ه عندما يتناول ش�خصية عامة تملك 

القدرة على الرد في منابر إعالمية شتَّى.  

ت عينُ�ه: رضَي واس�تراح،  ًا: قرَّ  َق�رَّ َيَق�رُّ َق�رَّ
ه كي َتَقرَّ عينُها﴾. / األعضاء  ﴿وَرَدْدَناه إلى ُأمِّ
الموظَّف�ون  وك�ذا  الدائم�ون،  ون:  الَق�ارَّ
ون فهم خ�الف المتعاوني�ن أي ذوي  الق�ارُّ
ين: الباعة  العمل المؤقت. والتجار غير الَقارِّ
 : ة: الدائمة. / الُقرُّ الجائل�ون. واللجنة الَق�ارَّ
الب�ْرد. وال�َمْق�ُرور: الَب�ْرداُن. / التَّْقري�ر ف�ي 
اإلعالم: الخبر الطويل. ويتضمن في العادة 
مقتبس�ات م�ن صانع�ي الق�رار والمحللين. 
ويجتن�ب المراس�ل أو الصحفي في اإلذاعة 
والتلف�زة تضمي�ن األوقات ف�ي تقريره، فال 
يق�ول »أعلن�ت النتيجة قبل س�اعتين« مثاًل، 
إذ ق�د يعاد التقرير بعد س�اعات أو في اليوم 
التال�ي، وتق�ع مهم�ة تحديد األوق�ات على 
�ْوداء:  ة السَّ المذي�ع في الب�ث الحي. / الَقارَّ
إفريقي�ا، وقالوا »القارة الس�مراء« كأنما َأَنَفة 
من الس�واد، والعبارتان مما يحس�ن اجتنابه 
ف�ي اإلعالم، لم�ا اجتمع فيهما من س�خف 
المعن�ى وصبياني�ة التعبير، وأنهما روس�مان 

مستهلكان. 
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َق�َرَأ َيْق�َرُأ ِق�راَءًة: طالع في كت�اب أو نحوه. 
َأْق�َرَأه الس�الم: بلََّغ�ه التحية، )أخ�ي ُيْقِرُئك 
حك�م  اس�تنباط  / االْس�تِْقراء:  الس�الم(. 
م�ن خ�الل عدة نم�اذج، فال يك�ون الحكم 
)م�ا  واس�تنتاج،  تحلي�ل  / ِق�راَءة:  قطعي�ًا. 
ف�ي  التفاوضي�ة  العملي�ة  لمصي�ر  قراءُت�ك 
ض�وء األح�داث األخيرة(، )ل�دى الكاتب 
ق�راءة متميزة للعالقة الحالية بين واش�نطن 
وروس�يا(. / الق�راءات القرآنية: أوجه تأدية 
رواي�ات  بحس�ب  الكري�م  الق�رآن  ألف�اظ 
اء الس�بعة: نافع واب�ن كثير  والُق�رَّ مح�ددة، 
وأب�و عم�رو واب�ن عام�ر وعاص�م وحمزة 

والكسائي. 

الضي�ف.  أطع�َم  ِق�َرًى:  َيْق�ِري  َق�َرى  ق�را. 
والِقَرى: ما يقدم للضيف من طعام. / الَقْرَيُة 

 . يسكنها الَقَرِويُّ

َق�ُرَب َيْق�ُرُب ُقْرب�ًا: دنا، )س�كنت هنا حتى 
َأْقُرَب من مكان عملي( وأكثر منها استعماالً 
�يَء: باَشَره،  اليوم اْقَتَرَب؛ وَقِرَب يقَرُب الشَّ
)قال الخطَّاط للشاب: ال َتْقَرب هذه المهنة 
فهي كاإلدمان(. / )بيتي على َمْقُرَبٍة من هنا(. 
/ التَّْقِريُب: رفع منزلة الجليس، وكان األمير 
ب أحدهم  يرتب لجلسائه مراتبهم، وقد يقرِّ
من�ه ف�ي المجل�س فيصب�ح هذا الش�خص 
ب�ًا. وال تختل�ف النف�س البش�رية فف�ي  ُمَقرَّ
كل حكومات وش�ركات أوروبا أش�خاص 
ب�ون ترتف�ع منازله�م بالتدري�ج. وض�د  مقرَّ
التَّقريب اإلقصاء. / قاَرَب المسألة: تناوَلها. 

وش�اعت كلمة »ال�ُمقاَرب�ة« وهي »التَّنَاُول« 
وطريق�ة النظ�ر ف�ي األم�ر، والمقاربة كلمة 
مترجمة ويس�تعملها ب�ال َكالل األكاديميون 
ُمَقاَرَبات.  وأه�ل الثقاف�ة ويجمعونها عل�ى 
/ الَق�اِرب، والَقواِرب: المرَك�ُب. / الِقْرَبُة: 
وع�اء مطاط�ي يضعون في�ه الماء الس�اخن 
لتدفئ�ة الفراش، ووع�اء للماء من جلد كان 
يحمله المس�افر. / ُقَراَبُة عش�رين س�نة: أي 
نحو عش�رين س�نة. / ُقرَباٌن وَقرابِيُن: ذبيحة 
يتق�رب به�ا الم�رء إل�ى المعب�ود، وهي في 

ع على الفقراء.  اإلسالم األُْضِحيَُّة وتوزَّ

ق�رح. الم�اُء الَق�راُح: الصاف�ي. / االقتراح، 
عن�د القدم�اء: الطلب إلى المغن�ي أن يقدم 
أغنية بعينها. واالقتراح: الفكرة التي يقدمها  
الم�رء راجيًا له�ا القب�ول. / والُقْرَحُة: بقعة 
التهاب في المعدة، والجمع ُقَرٌح. / الَقْرُح: 
ح�ات:  والتََّقرُّ واألذى.  الملته�ب،  الج�رح 

بثور جلدية ملتهبة. 

ق�رد. الُقَرادُة: حش�رة تتعلق بجل�د الحيوان 
اُد:  وتمت�ص دمه، والجم�ع الُق�راد. / والَقرَّ

سائس القرود. وجمع الِقْرِد قروٌد وِقَرَدٌة. 

قرس. البرد الَقاِرُس: الشديد.

ق�رش: الِق�ْرُش من فئ�ات العملة في بعض 
والِق�ْرش: س�مكة كبي�رة بحج�م  البل�دان. 
مئ�ة  نح�و  ع�ام  كل  منه�ا  ُيصط�اد  إنس�ان، 
ملي�ون من أج�ل الزعانف فق�ط، وبعد نزع 
الزعان�ف ترمى الُقروش في البحر لتموت. 
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وصنع اإلنس�ان فلمًا عن »وحش�ية« س�مك 
1975«، ف�كان أنجح فلم   ، الق�رش، »الفكَّ
له تاريخ السينما حتى سنتئٍذ. / ُقَرْيٌش:  س�جَّ
قبيل�ة الرس�ول. منعها بعضه�م من الصرف 
القرآن،  للعلمي�ة والتأني�ث، وُصرف�ت ف�ي 

. فهي منصرفة، والنسبة إليها ُقَرِشيٌّ

َقَرَص َيْقُرُص َقْرصًا: كمش الجلد بإصبعين. 
الُق�ْرُص، واألَْق�راُص: الس�ي دي، وس�موه 
القرص ال�ُمْدَمج. / والُقْرُص: كل ما انبسط 
وكان على هيئة دائرة، كبيرًا كقرص الشمس 
أم صغي�رًا كق�رص األس�برين. واألصل أن 
المرأة َتْقُرُص العجين مرة بعد مرة ثم تصنع 
م�ن كل قطعة دائرة، فس�ميت الدائرة قرصًا 
لفعل الَقْرص الذي كان سببًا لها. / َتْقريُص 
العجين: تقطيعه. / الُقْرَصُة: رغيف مستدير 
صغي�ر هو فضل�ة العجين، وفرح�ة الطفل. 

/ الُقْرَصاُن: لص البحر، والجمع َقراِصنٌَة. 

باألس�نان.  قض�م  َقْرض�ًا:  َيْق�ِرُض  َق�َرَض 
كالف�أر  الحيوان�ات،  م�ن  الَق�َواِرض: 
يقول�ه  الش�عر:  / يَق�ِرُض  والس�نجاب. 
الش�عر.  والَقِري�ُض:  والفين�ة.  الفين�ة  بي�ن 

/ ال�ِمْقَرض: مقص األظفار. 

ق�رط. الُق�رُط، واألَْق�راط: حلي�ة ُتَعلَّ�ُق من 
القرط�ان  ى  ُيس�مَّ والي�وم  األذن.  ش�حمة 

كالهما الَحَلق.

قرط�اس. الِقرط�اُس: الورق�ة. الِقْرَطاِس�يَُّة: 
والَقْرُطوس:  / والِقرَط�اُس  المكتب.  لوازم 

ُتْلَب�ُس  مخ�روط  بش�كل  ملفوف�ة  ورق�ة 
ف�ي  َقْرَط�َس  الفع�ل  هن�ا  وم�ن  لألحم�ق. 
العاميَّ�ة أي اس�تغفل. والِقْرطاس يوضع فيه 
أيض�ًا اللوز أو الزبيب ويأكله األحمق وغير 

األحمق.

ق�َرَع  الب�اب.  ط�رق  َقْرع�ًا:  َيْق�َرُع  َق�َرَع 
ِس�نَّه: أي َن�ِدَم. / االْقتِ�راع: التصوي�ت ف�ي 
االنتخاب�ات، وصندوق االقت�راع: صندوق 
ِرَقاع التصويت. / ِقَراُع وُمَقاَرَعُة الخطوب: 
مواجهة مشكالت الحياة. / َقاِرَعُة الطريق: 
م�ن  آي�ات  / الَق�َواِرع:  أو جانب�ه.  وس�طه، 
الق�رآن ذك�روا أنها ُتبِع�ُد الش�يطان منها آية 
الكرسي وآياٌت في آخر البقرة وسورُة ٰيس. 
التوبيخ.  القيام�ة. / التَّْقريُع:  / القاِرَعة: يوم 

/ األَْقَرُع: األصلع من مرض. 

ْن�ب: ارتكب�ه. / الِقْرَف�ُة:  ق�رف. اْقَت�َرَف الذَّ
الدارصين�ي، َبَه�اٌر م�ن لح�اء ش�جر معين. 
�اِن  / َقْرَف�َص: جل�َس الُقْرُفَصاَء، َأْلَيَتاُه َتَمسَّ
م�ن  قريبت�ان  وركبت�اه  ت�كادان،  أو  األرض 

ان.  َلَتَمسَّ صدره حتى 

َيْقَرُم َقَرمًا: اشتهى أكل اللحم. َقِرَم 

ِقْرِم�ِزّي: أحم�ُر قاٍن يش�به لون ال�دم، ولون 
الطرابيش العثمانية. وكَأنَّ في ُحْمرتِه ش�يٌء 
ى تصيب  ة: ُحمَّ ى الِقرِمِزيَّ ْرَقة. / الُحمَّ من الزُّ

األطفال يحمر منها اللسان والخدان. 

ار بلون ُمْحَمّر ُتكَسى به األسُطح  ِقْرِميد: َفخَّ
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المائلة للبيوت. 

َق�َرَن َيْقِرُن َقْرنًا: جمع بين ش�يئين. / الَقْرُن: 
ى الق�رون بأرق�ام، فالقرُن  مئة س�نة. وُتس�مَّ
التاس�َع عش�َر ه�و الس�نوات بعد ال�� 1800 
ا. وهذا  حت�ى نهاية تل�ك المئ�ة، وَهُلمَّ َج�رَّ
مدع�اة للخلط ميالديًا وهجريًا. لو اس�تعار 
اإلعالم�ي طريق�ة اإلنجليز فقال »س�نوات 
األل�ف والثمانمئة« لدرأ الخلط. نقول مثاًل 
ول�د المتنب�ي ف�ي بداي�ة س�نوات الثالثمئة 
الهجري�ة وم�ات ف�ي منتصف ذل�ك القرن، 
أي )303–354(. وعب�ر المؤرخون العرب 
ع�ن الق�رن بكلمة المئ�ة، مع بق�اء احتمال 
الخلط »أعيان المئة الخامسة = أعيان القرن 
الخامس«: ومعناها المش�اهير في س�نوات 
األربعمئة هجرية. / الَقِرينَة، والجمع َقَرائُِن: 
غات إصدار الحكم، ولكن القرينة  من مسوِّ
ال�ُمق�اَرن:  / األدب  قاطع�ًا.  دلي�اًل  ليس�ت 
تفتي�ت النصوص، ش�يء َيْحَفُظ على بعض 
/ مقارن�ة.  وظائفه�م.  الجامع�ات  أس�اتذة 
م�ن المقارنة الفاس�دة ما قد ي�رد في تقرير: 
»تنت�ج البالد اآلن ثالثمئ�ة طن قمحًا، وهي 
ان أخرى  بحاجة إلى زراعة خمسة آالف فدَّ
لتحقي�ق االكتفاء الذاتي م�ن القمح«، فهذه 
مقارنة بين محصول ومس�احة، المعلومات 
صحيح�ة، ولكننا لم نع�رف حجم القصور 
عن االكتف�اء الذاتي، هل البالد تنتج نصف 
حاجتها أم سبعين بالمئة؟ أم خمسة بالمئة؟ 
ويأت�ي في تقرير آخر: »أكد المس�ؤولون أن 

نسبة الجريمة تضاعفت ثالث مرات«، هذه 
العب�ارة تحم�ل مقارنة بين م�اض وحاضر. 
وفيه�ا  عام�ة  والعب�ارة  فاس�دة،  والمقارن�ة 
اختالل ال يمكن قبوله من صحفي محترف، 
فالب�دء ب�� »أك�د مس�ؤولون« ال يصلح هنا، 
ويج�ب ذكر المصدر، ويجب أن نقارن بين 
م�دة معين�ة ومدة أخرى. وتصحي�ح العبارة 
ق�د يكون: )جاء في إحصاء وزارة الداخلية 
أن عدد الجرائم التي س�جلت لشهر تموز/
يوليو المنصرم بلغت ثالثة أضعاف المعدل 
الش�هري للجرائ�م كم�ا ت�م رص�ده للع�ام 
الق�رن«، »جريم�ة  الماض�ي(. / »محاكم�ة 
الق�رن«، »فضيحة الق�رن«: عبارات تهويلية 
يطلقه�ا الصحفي�ون، ولئ�ن كان�ت مقبول�ة 
بعض الش�يء في سياق التحدث عما جرى 
ف�ي العصور الغاب�رة فهي عب�ارات تهويليَّة 
عندم�ا تطل�ق على أحداث تق�ع والقرن في 
أول�ه، مثال: »تس�تمر محاكمة القرن، حيث 
يمث�ل الرئي�س الس�ابق ص�دام حس�ين أمام 
القضاء«. أمثال هذه المبالغات التي تتسرب 
من أقالم صحفيين هواة وتزعم قراءة الغيب 

يندر أن تصدر عن وسيلة إعالم رصينة.

َقَرْنُف�ل: م�ن األزه�ار. َكْب�ُش الَقَرنُف�ل، أو 
ال�ِمْسَمار: من البهارات. 

ًا: عاَف، ويس�تعمل أكث�ر الفعل  َق�زَّ َيِق�زُّ َق�زَّ
 : : الحري�ر. وُدوُد الَقزِّ . / الَقزُّ َز: اش�مأزَّ َتَق�زَّ

الدود الذي يفرز خيوط الحرير الطبيعي.  
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ق�زح. ق�وس ُقَزَح: ق�وس الس�ماء الملون، 
)يظهر قوُس ُقَزَح في الش�تاء عادًة(. ومنعوا 
»ق�زح« من الصرف للع�دل والعلمية، قالوا 
إن ُقَزَح هو الش�يطان، وقال�وا بل هو َمَلٌك، 
وقي�ل ب�ل َمِل�ٌك م�ن مل�وك العج�م، وقيل 
اس�م جبل، عل�ى أنهم أجمع�وا على منعها 
م�ن الص�رف.  / الُقَزِحيَّة: من أجزاء العين، 

ومنها لونها.

قزم. الَقَزُم والمؤنث َقَزَمٌة: الشخص القصير 
ٍة ِخْلِقيَّة. جدًا لِِعلَّ

ُقُس�ٌس،  والجم�ع  الق�اف،  بفت�ح   ، َق�سٌّ
وُقُس�وس: من رجال الدين المسيحي، وهو 

يُس والجمع َقَساِوَسة.  الِقسِّ

َقَس�ا َيْقُسو َقْسَوًة وَقَساَوًة: َصُلَب، وَصُعَب، 
والرجل قاٍس على أوالده.     

قسر. َقْسرًا: َغْصبًا وقهرًا.

َقَس�َط َيْقِس�ُط ِقْس�طًا: َع�َدَل ومثلها َأْقَس�َط. 
الظال�م  / الَقاِس�ُط:  الع�ادل.  وال�ُم�ْقِس�ُط: 
�ا الَقاِس�طوَن فكان�وا لَِجَهنََّم  الجائ�ر، ﴿وَأمَّ
/ الَقْس�َطَرُة:  ْفَع�ة.  الدُّ / الِقْس�ط:  َحَطب�ا﴾. 
عملية فحص للقل�ب، وهي التمييل. ]انظر 

في مال[  

االنِقَس�ام: االنشطار،  َيْقِس�ُم: َش�َطَر.  َقَس�َم 
االْقتَِس�ام: نيل أفراد المجموعة حصصًا من 
ش�يء حازوه. / َقَس�َمات الوج�ه: مالمحه. 
النصي�ب،  / الِقْس�َمة:  الوس�يم.  والَقِس�يم: 

أربع�ة عل�ى  إيق�اع  البخ�ت. / ال�َمْقُس�وم: 
ه الثانية.  أربعة، هو المصمودي فاقدًا ُدمَّ

َقْسَوَرة: األسد. 

�ة: ِمْكنََسُة الَقّش. وَقشَّ البيت:  قّش. ال�ِمَقشَّ
�ة، ع�ادًة م�ع ص�بِّ الم�اء.  بال�ِمَقشَّ كنس�ه 
�اش: البطيء الذي يُلمُّ ركاب  والقطار الَقشَّ

المحطات الصغيرة في طريقه.  

قشب. الثوب الَقِشيب: الجديد النظيف.

قشد. الِقْشَدة: الِقْشَطة، دهن اللبن الحليب. 

قش�ر. الُقَش�اَرة: الفت�ات ال�ذي يتقش�ر عن 
أداة  ال�ِمْقَش�َرة:  أو نح�وه.  الجل�د لم�رض 

تقشير البطاطا. 

َقَشَط َيْقُشُط َقْشطًا: كشف ونزع. / التَّْقِشيط: 
س�لب المال على يد قط�اع الطرق مثاًل، أو 
في القمار. / الِقَش�اط: السير الجلدي الذي 

ُيدير آلًة، أو يدور على خصر. 

ق. انَقَش�َعت الغيوم:  َقَش�َع َيْقَشُع َقْش�عًا: َفرَّ
�َعت الغيوم  َتَقشَّ انكش�فت وزال�ت. ومثلها 

والهموم.

ُقَشْعِريَرٌة: ارتجاف وِرعدة من َبْرد. والجسم 
 . َيقَشِعرُّ

تقلي�ص  �ِفيَّة:  التََّقشُّ اإلج�راءات  قش�ف. 
النفقات. 

ًة:  ًا: َقَطَع. وَق�صَّ علينا ِقصَّ َق�صَّ َيُقصُّ َقصَّ
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حكى. / لم َيُقصَّ شعره: يقصَّ هنا مجزومة 
ة: َجْعُل  ة. / ال�ُمَقاصَّ بالفتح�ة لوجود الش�دَّ
تجريه�ا  عملي�ة  وه�ي  َدْي�ن.  م�كاَن  َدْي�ٍن 
الخ�ارج  بتصفي�ة  بينه�ا  فيم�ا  المص�ارف 
والداخ�ل. / الَقَص�ُص: رواي�ة األح�داث، 
﴿نح�ُن َنُق�صُّ علي�َك َأْحَس�َن الَقَصِص﴾. 
�ة  القصَّ وا  وس�مَّ �ة.  ِقصَّ جم�ع  الِقَص�ص: 
ُة  القصي�رة ف�ي األدب األُْقُصوَص�ة. / وَقصَّ
العقوب�ة  / الِقَص�اُص:  التس�ريحة.  الش�عر: 
عل�ى قدر الج�رم. فالقات�ل يقت�ل ِقَصاصًا. 
ة  ون من القاتل. / »الِقصَّ وأه�ل القتيل يقَتصُّ
أوس�اط  ف�ي  ش�اعت  عب�ارة  اإلخباري�ة«: 
الصحفيي�ن، ومعناها »الخبر«، وما ش�اعت 
إال ألن اإلنجليز واألميركيين يقولون »نيوز 
ْينا ه�ذا الن�وع م�ن النق�ل  س�توري«، وس�مَّ
بالترجم�ة الببغائيَّة. ول�و تذكر الصحفي أن 
في العربية كلمة مكونة من ثالثة أحرف هي 

)خبر( لعدل عن »القصة اإلخبارية«.    

قص�ا. القاِص�ي: البعي�د. األَْقَص�ى: األبعد. 
ة  والم�ادَّ الدقي�ق.  التنقي�ب  / االْس�تِقَصاء: 
التحقي�ق  اإلع�الم:  ف�ي  االْس�تِْقَصائيَُّة 
الصحفي، أو الفلم الوثائقي، الذي يكش�ف 
الكثي�ر م�ن الم�َُخبَّأ، ويعمل في�ه الصحفي 
عم�ل رج�ل المخاب�رات، يلمل�م الخي�وط 
ويفح�ص القرائ�ن واألدلة. وه�ذا نوع نادر 
عل�ى  ع�دة  جه�ات  ولح�رص  لصعوبت�ه، 
إِخف�اء الحقيق�ة. / المس�جد األَْقَصى: يقع 
في نطاق الحرم القدسي، ويبعد بنحو مئتي 

متر عن مسجد قبة الصخرة الذي تأخذ قبُته 
ال�ُمْذَهب�ُة العي�ن. / اإلقص�اء في السياس�ة: 
االنف�راد بالحكم عن طريق إقصاء اآلخرين 
ع�ن المناب�ر الت�ي يمك�ن أن ينطلق�وا منه�ا 
لتش�كيل معارضة قوية. والنه�ج اإلقصائي 
ق�د يك�ون أيضًا م�ن معارضٍة تؤك�د أنها إن 
وصل�ت إلى الحكم فلن تس�مح لغيرها بأن 
ينافسها فيه. ]انظر االستئصال السياسي في 

»أصل«، واجتثاث البعث في »جّث«[

ب: المحلَّى بخيوط  ال�ُمَقصَّ العقال  قصب. 
ذهبي�ة. / الَقَصَبة: البل�دة القديمة، جزء من 
المدينة الكبيرة يكون في العادة داخل س�ور 

المدينة العتيق.  

َه. / اْقَتَصَد: ضبط  َقَص�َد َيْقِصُد َقْص�دًا: توجَّ
اإلنف�اق. / اقتَِصاد بلد معين هو كيفية توليد 
الث�روة في�ه وش�كل االنتف�اع به�ا، والجمع 
اْقتِص�اَدات، )اقتص�اَدات ال�دول األوروبية 
متفاوت�ة ف�ي قوته�ا(. / القاِصُد الرس�ولي: 
س�فير الڤاتي�كان ف�ي بلد معي�ن، واألفضل 
طلب�ًا  الڤاتي�كان«  »س�فير  الق�ول  إعالمي�ًا 
للوضوح. / َقِصيدة: قطعة من الش�عر، ومن 
البالدة القول »قصيدة شعرية« فكلمة قصيدة 
ريَعة:  تسد عن َتْينَِك الكلمتين. / َمَقاِصُد الشَّ
باب من أبواب العلم الش�رعي يربط أحكام 
الدين بأحوال الناس. ومداره معرفة السبب 
ال�ذي أدَّى إل�ى الحكم الش�رعي في ش�أن 
الواج�ب والمح�رم والمب�اح والمس�تحب 
والمكروه. فتحريم سفر المرأة وحدها سببه 
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خطر الس�بي، واالغتصاب. ومعرفة السبب 
ع من رف�ع التحري�م إذا رفع  تمك�ن المش�رِّ
الس�بب بوجود وس�يلة نقل آمن�ة. يقول ابن 
تيمية: »الش�ريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها 
ترج�ح خي�ر الخيري�ن وش�ر الش�رين«، أي 
ين.  تختار خير الخيرين وتس�تبعد ش�ر الشرَّ
المتش�ددون أن يأخ�ذوا األحكام  ويفض�ل 
للتخف�ف  درءًا  �ا  إمَّ بأس�بابها  ربطه�ا  بغي�ر 
والته�اون ف�ي األح�كام، أو لمنفع�ة تع�ود 
عليه�م، كرغب�ة الذك�ور في الس�يطرة على 
اإلن�اث، أو رغب�ة الحاك�م ف�ي أن ينصرف 
الن�اس عن فح�ص األس�باب الكامنة وراء 

قراراته.  

َقَص�َر َيْقُص�ُر َقْصرًا: َحَص�ر، )َقَصْرنا زيارتنا 
على األماكن المهمة(؛ اْقَتَصر على: انحصر 
ة عل�ى توزيع المواد  ف�ي، )اْقَتَص�َرت المهمَّ
كان قصي�رًا وعكس�ها  / َقُص�َر:  الغذائي�ة(. 
والته�اون.  اإلهم�ال،  / التَّْقصي�ر:  ط�اَل. 
/ ب�ذل ُقَص�اَرى ُجه�ده: أي أقص�ى جهده. 
/ )رغم أنه متعلم ومثقف فُقَصاَراه أن يكون 
موظَّف�ًا بس�يطًا( أي أقَص�ى م�ا يرتجى منه. 
/ الَقاِصُر، مذكر ومؤنث، والجمع قاِصُرون 
ر: من لم يبلغ س�ن الرشد.  وقاِصَراٌت وُقصَّ
ار،  / َقْص�ُر الثياب: تبييضها. وُمَبيِّضها الَقصَّ
البي�اض  وإح�الل  إزالت�ه،  الل�ون:  وَقْص�ُر 
بالل�ون  البي�ت  ط�الء  / الِقَص�ارة:  محل�ه. 
األبي�ض، واليوم تعني الِقَصاَرُة: وضع طبقة 

م�ن الجب�س أو األس�منت عل�ى الج�دران 
واألس�قف لتصب�ح ملس�اء قب�ل التبيي�ض. 
الحجرة  َمَقاِصي�ُر:  والجمع  / ال�َمْقُص�وَرة، 
الصغيرة، في أعلى المسرح مثاًل أي اللَّْوج، 
)اتَّخ�ذ معاوية مقصورة يصلي بها احتماًء(. 
ها األلف.  أيض�ًا: منظومٌة َرِويُّ / ال�َمْقُصورة 
ة في 254  َرْيِديَّ والب�ن ُدَرْي�د المقص�ورة الدُّ
بيتًا، مطلعها في أشهر النسخ: )يا َظْبَيًة َأْشَبَه 
ش�يٍء بال�َمها.. َترَعى الُخَزاَمى بين َأش�جاِر 

النََّقا( والنََّقا: الكثيب. 

َقَصَف َيْقِصُف َقْصَفًا: كس�ر العود، وضرب 
الهدف بالقنابل. وتعني قصف أيضًا: جلس 
ي�أكل ويش�رب الهي�ًا فه�ذا الَقْص�ُف عن�د 
القدم�اء الذي�ن كانوا يجلس�ون في مجلس 
بقص�ف  يتس�لون  الرياحي�ن  بي�ن  الش�راب 
الرياحي�ن ووضعه�ا وراء آذانه�م، وم�كان 
ال�َمْقِص�ُف  وُأطل�َق  ال�َمْقِص�ُف،  الَقْص�ِف 
أو  المؤسس�ة  مطع�م  أو  الكافتيري�ا  عل�ى 

الشركة. / َقْصُف الرعد: صوته.

َقَصَل َيْقِصُل َقْصاًل: قطع. ِمْقَصلٌة وَمَقاِصُل: 
آلة قطع الرؤوس.

�ُة الت�ي  َقَص�َم َيْقِص�ُم َقْصم�ًا: كس�ر. والَقشَّ
َقَصَم�ْت، بالص�اد، ظه�َر البعي�ر: المش�كلة 
الصغي�رة الت�ي أضيف�ت إلى كثي�رات قبلها 
ف�أدت إلى كارثة، )كان�ت تلك الكلمة التي 
قاله�ا صديق�ي للزبون القش�ة التي قصمت 

ظهر البعير، فُطرد من عمله(.  
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وَأَقضَّ هذا  َقّض. الَقضُّ الحص�ى الصغار. 
األمر َمْضَجِعي: أزعجني فكأنَّه جعل الَقضَّ 
: هبط مس�رعًا. جاءوا  في فراش�ي. / انَقضَّ

ِهم وَقضيِضِهم: بأجمعهم.  بَقضِّ

قضا. َقَضى َيْقِضي َقَضاًء: أمر، حكم، وَقَضى 
م�اَت.  َنْحَب�ُه:  / َقَض�ى  أنجزه�ا.  حاجت�ه: 
وَقَضى: م�ات، ويس�تعملون »َقَضى« تجنبًا 
لمات وتوفي وقتل. / تقاَضْيُته مبلغًا: طالبته 
ب�ه. / )اْقَتَضى األمُر إقام�ة حفلْي ِزفاف في 
بلدي وفي بلده(: تَطلََّب. / الَقَضاء: الَقَدر، 
م�ا يقضي به الله. والَقَضاء: منظومة القضاة 
الَقاِضَية:  والمحاكم والمحامي�ن. / الضربة 
األخي�رة التي ينه�زم بعدها الخصم. / »هذا 
أمر ال يفس�د للُودِّ َقِضيَّ�ة« خالف في الرأي 
ال يؤثر على العالقة الودية التي هي »َقِضيَّة« 
أي من ال�ُمَس�لَّمات. والعب�ارة عند القدماء 
إش�ارة إل�ى حري�ة االخت�الف ف�ي ال�رأي، 

وحديثًا روسم مستهلك. 

َقَض�َب يْقِض�ُب َقْضب�ًا: قط�ع. االْقتَِض�اب: 
االختصار. والَقِضيُب: الغصن والعود.

َقَضَم َيْقِضُم َقْضمًا: قطع بأطراف أسنانه. 

: )لم يحدث قطُّ أن  َقطَّ َيُقطُّ َقطًَّا: قطع. / َقطُّ
طلَّ�َق أحٌد من عش�يرتنا زوجته(. وقط تنفي 
الماضي، بينما تنفي »أبدًا« المس�تقبل، )لن 
. / َفَقْط: )جريمة  : الهرُّ �َن أبدًا(. / الِقطُّ ُأَدخِّ
خ(. موضع  كهذه تحدث فقْط في بيت متفسِّ
فق�ط يغي�ر المعن�ى: )محم�ود فق�ط يملك 

فقط(.   مليونًا(، )محمود يملك مليونًا 

ده ُعبوسًا. / الُقْطُب:  قطب. َقطََّب جبينه: َجعَّ
ع. والن�اس قاطَِبة: أي جميعًا.  م�كان التجمُّ
ونظام الُقْطَبْيِن في السياس�ة الدولية: وجود 
قوتين عظميين تجتمع حول كل منهما دول 
عديدة. / االْس�تِْقَطاب: اس�تمالة أفراٍد جدد 
واالس�تقطاب،  سياس�ي.  أو  فك�ري  لتي�ار 
وتكت�الت.  أقط�اب  وج�ود  حال�ة  أيض�ًا: 

/ َأْقَطاُب المعارضة: أهم أشخاصها.         

َقَطَر َيْقُطُر َقْطرًا: س�اَل، س�حب. / الَقاطِرُة: 
العرب�ة ذات الق�وة الت�ي تج�ر بقي�ة عربات 
القط�ار. والعربة من المج�رورات َمْقُطوَرة. 
/ الِقَط�اُر، قديم�ًا: اإلب�ل ف�ي القافلة تس�ير 
ف�ي ص�ف، والِقَط�اُر: وس�يلة المواصالت 
تبخي�ر واس�تخالص  الحديث�ة. / التَّْقطِي�ر: 
النقط�ة.  والَقَط�راُت:  / الَقْط�َرة  نكه�ة. 
ًا ف�ي  / الُقْط�ُر، للدائ�رة: خ�ط يقطعه�ا م�ارَّ
مركزه�ا، وللمربع: خط يص�ل بين زاويتين 
متباعدتي�ن. / الَقطِ�راُن: مادة س�وداء يعالج 
بها جرب اإلبل، ويحشو بها المدخن رئتيه.

. قاَط�َع غيَره: َدَخَل  َقَط�َع َيْقَط�ُع َقْطعًا: قصَّ
على كالمه. ومن تمام آلة المذيع أنه يقاطُع 
الضي�ف ف�ي المقابلة في اللحظ�ة التي يبدأ 
فيه�ا الضي�ف بتك�رار أف�كاره. وكثي�رًا م�ا 
يش�عر الضي�ف إزاء المذيع الب�ارع بارتياح 
ألن�ه قاطعه، فللحديث اندفاع بقوة القصور 
الذات�ي، وكثير م�ن المتحدثين ال يلتقطون، 
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المناس�بة  اللحظ�ة  كالمه�م،  درج  ف�ي 
للتوق�ف. ثم�ة مذي�ع يقاطع الضي�ف تباهيًا 
بأن�ه ه�و من يمس�ك زم�ام المقابل�ة، وثمة 
م�ن يقاط�ع ألن�ه ال يحس�ن تقدي�ر الوقت، 
ويخش�ى التج�اوز، وثم�ة م�ن يقاط�ع ألن 
والمذي�ع  كبي�رة.  لدي�ه  الحك�ي«  »ش�هوة 
الناب�ه يقاط�ع الضيف كي يس�تقطر منه أكبر 
ق�در من المعلوم�ات والمواقف في الوقت 
المحدود. / َأْقَطَعه أرضًا: منحه قطعة أرض 
بشروط. والنظام اإِلْقطاِعيُّ يقوم على إِْقَطاِع 
الحاك�م أرض�ًا ألمي�ر يتحك�م ف�ي زراعتها 
وجباي�ة الضرائب منها، على أن يقتس�م مع 
الحاك�م الضرائب. وبعض الدول المتخلفة 
الي�وم ُتْقطِ�ع الش�ركات األجنبي�ة األراضي 
وحقوق الصي�د وحقوق التنقيب عن النفط 
والفوس�فات وتقتسم معها الغلة. / الِقَطاع، 
ة: المجال، كِقَطاِع الصناعة والزراعة  بال شدَّ
ُقْطع�اٌن:  والجم�ع  / الَقطي�ُع  والخدم�ات. 
مجموعة األغنام، إلخ. / الَقَواطِع: األسنان 

األمامية، أربع من فوق وأربع من تحت. 

َقَط�َف َيْقطُِف َقْطفًا: قطع الثمرة. / الِقْطف، 
بكس�ر الق�اف، والجم�ع ُقُط�وٌف: العنقود. 
ف�ي  الن�اس  يصنعه�ا  حل�وى  / الَقَطائِ�ف: 
طري�ة  خب�زٌة  القطائ�ف  وق�رص  رمض�ان، 
ناعم�ة كالقطيف�ة يحش�ونها ج�وزًا أو جبنًا، 
ى  ثم يغمس�ونها في القطر أو العس�ل. وسمَّ
العس�كري ف�ي »التلخي�ص« الواح�دة منها 
قطيف�ة، والن�اس يأبونه�ا ويقول�ون »قرص 

قطائف«. / الَقطِيَفة: قماش ذو زغب ناعم، 
وهو ال�ُمْخَمُل. 

 َقَط�َن َيْقُط�ُن ُقُطونًا: س�كَن. والَقطِيُن، عند 
 : الش�عراء القدام�ى: أهل الح�ّي. / الَقطانِيُّ
�ُص والَعَدُس  عائل�ة م�ن النبات منه�ا الِحمَّ

والفاصوليا والفول. 

ُيْقِع�ي إِْقع�اًء: واإِلْقَعاء ِجلَس�ة  َأْقَع�ى  قع�ا. 
الكلب. 

َقَع�َد َيْقُعُد ُقُع�ودًا: جلس بعد أن كان واقفًا. 
مس�تلقيًا  كان  إذا  الم�رء  إن  القدم�اء  وق�ال 
عل�ى ظه�ره ثم اعتدل فقد َجَل�َس، فإن كان 
واقف�ًا ثم وض�ع َأْلَيَتيه على كرس�ي أو على 
األرض فق�د َقَع�َد. وفي اس�تعمالنا اليوم ال 
نفرق بين جل�وس وقعود. / ال�َمْقَعُد، بفتح 
المي�م: مكان القع�ود. وال�َمْقَعُد البرلماني: 
منص�ب عضو البرلم�ان. / المقعد الخالي، 
ف�ي اإلع�الم: وجه�ة النظ�ر الغائب�ة. وعند 
غي�اب ط�رف أساس�ي ف�ي القضي�ة موضع 
البح�ث ف�ي برنامج يتم تمثيل�ه بعرض رأيه 
كما عبر عنه س�ابقًا ف�ي بيانات أو مقاالت، 
إل�خ. وم�ن واج�ب اإلعالم�ي بيان س�بب 
غي�اب هذا الطرف، م�ع الحرص على عدم 
اإلس�اءة إليه، حتى لو كان رفض الحضور، 
فم�ن ح�ق أي طرف أن يحضر أو ال يحضر 
في أي وس�يلة إعالم، ثم إن وسيلة اإلعالم 
تري�د أن تبق�ي الباب مفتوح�ًا لحضوره في 
برام�ج الحق�ة. / الَقُعود: الجم�ل في نحو 
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س�ن السادس�ة. / الَقاِعَدة: منظمة إس�المية 
الدن  ب�ن  أس�امة  أقطابه�ا  متش�ددة،  ة  يَّ س�رِّ
وعب�د الله ع�زام وأيمن الظواهري. نش�أت 
ف�ي نح�و ع�ام 1989، وأعلنت مس�ؤوليتها 

عن عمليات تفجير كثيرة.  

ُر: إخراج الكالم  قع�ر. الَقْعُر: الق�اع. والتََّقعُّ
من أقصى الحلق تفاُصحًا، وهو أيضًا تناول 
المف�ردات الحوش�ية م�ن قع�ر القام�وس. 
ُه�ْم  ﴿كَأنَّ ج�ذوره،  م�ن  مقل�وع  / ُمنَْقِع�ر: 

َأْعَجاُز َنْخٍل ُمنَْقِعر﴾. 

قع�س. َتَقاَع�َس ع�ن العم�ل: تكاَس�ل ولم 
يعمل. 

َقَف�ا َيْقُف�و َقْف�َوًا: َتبِ�َع األث�ر، أو تتبَّ�ع خب�رًا 
�ا، ﴿وال َتْق�ُف م�ا َلي�َس ل�َك بِ�ِه عل�ٌم﴾.  مَّ
/ القافَِي�ة: آخر ج�زء من بيت الش�عر. ولها 
أح�كام ف�ي غاي�ة التعقي�د بس�طها »علماء« 
ي�درك  �يٍّ  عامِّ �يٍّ  ُأمِّ أي  ولك�ن  الع�روض. 
أنَّ  مث�اًل  يح�س  فه�و  المكس�ورة،  القافي�ة 
»جميل، وكامل«، ال تنس�جمان، ويحس أن 
»جمي�ل وأصيل« تنس�جمان. وال�ِهتِّيف في 
المظاهرة ال�ذي يرفعه الناس على األكتاف 
يك�ون ش�خصًا قلي�ل التعلي�م غالب�ًا، لكن�ه 
يع�رف القواف�ي خير معرف�ة. فعل�م القافية 
– ولتعقي�ده جعل�وه علم�ًا برأس�ه، وقال�وا 
»الع�روض والقافي�ة« – عل�م زائف، وضع 

ْرف! وضعًا ميكانيكيًا. ما أشبهه بعلم الصَّ

قفر. َأْقَف�َر المكان فهو ُمْقِفٌر: خال من الماء 

والطعام، ومن الناس.  

اٌز، وَقَفافِيُز: جراب  َقَفَز َيْقِفُز َقْفزًا: وثب. ُقفَّ
الكّف. / الَقِفيز: من المكاييل. 

َع�ت األصابع: يبس�ت وتش�نَّجت  قف�ع. َتَقفَّ
م�ن البرد أو الضرب، )قي�ل تَقفَّعت أصابع 
داَذَوْي�ِه عندم�ا ضربه الس�لطان الختالس، 
اِْب�َن  ابنُ�ه  َرْوَزَب�ة  وُكنِّ�َي  �ع،  ال�ُمَقفَّ �َب  فُلقِّ

ع، وأسلم روزبة وسمي عبد الله(.  ال�ُمَقفَّ

َقَف�َل َيْقِفُل ُقُف�والً: رجع من س�فر. الَقافَِلة: 
مجموع�ة ِجَم�ال في س�فر، ف�إن كانت آيبة 
فه�ي قافلة على الحقيق�ة، وإن كانت ذاهبة 
ن�ًا بعودته�ا س�المة.  فه�ي قافل�ة أيض�ًا، تيمُّ
/ ُقْف�ٌل وَأْقف�اٌل: حدي�دٌة بُخطَّ�اف تقفل بها 

األبواب. 

يَّة في  َق�لَّ َيِق�لُّ ِقلَّ�ًة: انخف�ض. ن�واب األََقلِّ
البرلم�ان: المنتم�ون إل�ى ح�زب أو تكت�ل 
ال يص�ل إلى الخمس�ين بالمئ�ة. ولهم دور 
مهم ف�ي التحالفات وفي تعطي�ل القرارات 
وفي كش�ف مساوئ الحكومة. واألقليَّة في 
إِثنيَّة،  المجتم�ع تك�ون ِعْرِقيَّ�ة، ويس�مونها 
وتك�ون ديني�ة أو مذهبي�ة؛ وكالبرلم�ان ق�د 
يك�ون المجتم�ع مركبًا من أقلي�ات ال تبلغ 
يَّة تحمل  أي منها الخمسين بالمئة. كلمة أقلِّ
بعض المعنى الس�لبي ويستعملها الصحفي 
التاريخ الحديث:  بحذر. / االْس�تِْقاَلل، في 
أو   المنتَدَب�ة  أو  المحتل�ة  الق�وة  انس�حاب 
المستعِمرة عسكريًا من البلد. / االْستِْقاَلل: 
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إل�ى  لإلش�ارة  إس�رائيل  تس�تعملها  كلم�ة 
قيامه�ا ف�ي 15 ماي�و أي�ار 1948، والكلم�ة 
التفافية، يراد بها اإليهام بأن إس�رائيل كانت 
قائم�ة ولكن بريطانيا تحتلها، ثم اس�تقلت. 
واألص�ح تاريخيًا: »نش�وء دولة إس�رائيل«، 
غير أن وس�ائل اإلع�الم والوكاالت الغربية 
تس�تعمل تعبي�ر »عي�د االس�تقالل« في هذا 
الس�ياق، والصحف�ي الرصي�ن ف�ي الغ�رب 
ْته الحافلة  . / َأَقلَّ والش�رق يدرك أنه التفاف�يٌّ
إل�ى المكان الموعود: حملته، واْس�َتَقلَّ هو 

الحافلة: ركبها. 

ق�ال. َقَلى َيْقِلي َقْليًا: أنضج بالزيت المغلّي. 
الَقْل�ي.  وع�اء  وال�ِمْقَل�ى:  / ال�ِمْق�اَلُة، 
/ الَقْل�ُي، والَقَلِويَّات: موادُّ كيماوية تعاكس 
األحم�اض. / ق�اله: أبغض�ه، ﴿م�ا َودَّعَك 

ربَُّك وما َقَلى﴾، والِقَلى: البغض. 

، ِمسماٌر ذو مجرًى لولبي.  َقاَلُووٌظ: ُبرغيٌّ

َقَل�َب َيْقِل�ُب َقْلبًا. قلب الش�يء: كفَأه رأس�ًا 
عل�ى عق�ب. / َقاَلٌب، بفتح ال�الم، قَوالُِب: 
إناء يعطي ش�كله للش�يء الذي يوضع فيه. 
/ اْنِقالٌب، انِقالَبات: اس�تيالء على الس�لطة 
السياس�ية ق�د تتبع�ه انتخابات بغ�رض نيل 

صورة الشرعية.          

التََّقالِيد: العادات المتوارثة. / الِقالَدة:  قلد. 
الِعْقد. / ال�ِمْقالُد واإِلْقلِيُد، والجمع َمَقاليد: 
ال�ِمفت�اح. و)تس�لَّم َمَقالِي�َد الحكم( تس�لَّم 

السلطة. 

قلص. الَقُلوص: الناقة.

َقَلَع َيْقَلُع َقْلعًا: نزع. / َأْقَلَع: أبَحَر. وَأْقَلَعت 
ُقُلوع:  والِقْل�ع والجم�ع  الطائ�رة: ط�ارت. 
�راع. / الُق�اَلع: مرض يصيب الماش�ية  الشِّ
في الفم واألَْظالف. / ِمْقاَلٌع وَمقاليُع: حبل 
يحم�ل حج�رًا ويقِذف ب�ه بعي�دًا. / الَقْلَعُة، 

الجمع ِقاَلٌع: الحصن. 

وتوتَّ�ر.  فك�ُره  انش�غل  َقَلق�ًا:  َيْقَل�ُق  َقلِ�َق 
/ الَقاَلِق�ل: االضطراب�ات. / الَقْلَقَلُة: وضع 
حركة خفيفة على حرف س�اكن من أحرف 
خمس�ة تجمعها عب�ارة: قطب ج�د. وتكثر 
القلقل�ة ف�ي ت�الوة القرآن، وال ب�أس بقليل 
منه�ا في إلق�اء المذي�ع، مثال: عب�ارة )فقْد 
ق�اَل( ينطقه�ا المذي�ع بكس�رة خفيف�ة على 
ال، ولكن قلقلة كل حرف من األحرف  ال�دَّ
الخمسة تجعل الخبر يرقص على اللسان. 

قل�م. الَقَل�م: ف�ي القديم الريش�ة أو القصبة 
ُيكَت�ب به�ا، وفي الحديث كل م�ا ُيكتب به 
عل�ى ال�ورق. / ال�ِمْقَلَم�ة: حافظة األقالم. 
قصه�ا.  واألظف�ار:  األش�جار،  / َتْقلِي�م 

والُقاَلَمة: هالل الظفر المقصوص. 

َقَلنُْسَوة، َقاَلنُِس: لباس الرأس. 

قّم. الُقَماَمُة: الُكَساَحة، ما تجمعه ال�ِمْكنََسة. 
َم: تتبَّع الُقَماَمَة يأكل البقايا، وابن آوى  / َتَقمَّ
ة:  �ُم بقاي�ا فريس�ة األس�د. / لق�اء الِقمَّ يتقمَّ
ة العربية:  والِقمَّ اجتماع بين رأس�ي بلدي�ن. 
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اجتماع رؤساء وملوك الدول العربية. 

نيُء من  ، والدَّ ِريُّ قم�أ. الَقِميُء: القصير ال�زَّ
الناس.

ف�ي  والتَّْقِمي�ش  نس�يج.  وَأْقِمَش�ٌة:  ُقَم�اٌش 
القديم: جمع القمام�ة، والُقماُش: الُقمامة. 
لذا فضل بعض المعاصرين، عندما أخرجوا 
الكلم�ة ع�ن معناه�ا القديم، كس�ر القاف، 

فقالوا: الِقَماش.

َقَم�َر َيْقُمُر َقْم�رًا: َغَلَب في الِقمار. والِقَمار: 
الميس�ر؛ والعب القم�ار ُمَقاِمٌر. وال�ُمقاَمرة 
في السياسية والتجارة: ال�ُمجازفة. / الَقَمُر: 
الِجرم الس�ماوي الذي ي�دور حول كوكب 
ناع�ي: مكوك  ال ح�ول ش�مس. الَقَم�ر الصِّ
األرض  ح�ول  م�دار  ف�ي  اإلنس�ان  يضع�ه 
ين: رقائق  ألغراض االتص�االت. / َقَمُر الدِّ
المش�مش المجف�ف. / َقْم�َرُة القي�ادة ف�ي 
الطائرة والس�فينة، والجمع َقَمراٌت: حجيرة 

التوجيه. 

قمس. الَقاموُس: البحر. وأطلق مجد الدين 
الفيروزاب�ادي )ت 817 ه��( الكلم�ة عل�ى 
معجمه، فس�ماه »القام�وس المحيط« وزاد 
بع�ض المتأخري�ن ».. والقاب�وس الوس�يط 
فيم�ا ذه�ب م�ن لغ�ة الع�رب ش�ماطيط«. 
وأصبح�ت )القاموس( تعن�ي المعجم، كل 

معجم. 

ُقْمَص�اٌن  والجم�ع  الَقِمي�ص،  قم�ص. 

وَأْقِمَص�ٌة: لب�اُس ِجْذِع الرج�ل، كان طوياًل 
قب�ل البنطلون وص�ار قصيرًا بعده. وقميص 

النوم غلب أن يكون للمرأة. 

قم�ط. الِقَم�اط: قم�اش ُيَل�فُّ ب�ه الرضيع. 
الكت�ب.  ب�ه  ُتحَف�ُظ  صن�دوق  / الِقَمْط�ر: 

/ الَقْمَطرير: اليوم الشديد المنذر بالشّر. 

َقَم�َع َيْقَمُع َقْمع�ًا: َزَجر ومن�ع. وال�ِمْقَمَعة: 
َحدي�ٍد﴾.  ِم�ن  َمَقاِم�ُع  ﴿ولُه�ْم  اله�راوة، 
وغي�ره.  ه�ذا  الَقْمِع�يُّ  النظ�ام  ويس�تعمل 
/ الِقْمُع، والجم�ع َأْقَماٌع: ال�ِمْحقن، يصب 

به الماء في القنينة. 

قمق�م. الُقْمُق�م: إن�اء صغي�ر م�ن نح�اس، 
محب�وٌس فيه مارٌد كبير، )ف�ي الثورة يخرج 
المارد من القمقم، ويقول الشعب كلمته(.

والَقْم�ُل: حش�رات تعي�ش  الَقْمَل�ُة،  قم�ل. 
ُل:  والُقمَّ لُة،  على البدن وفي الش�عر. / الُقمَّ
الُق�رادة التي تلتص�ق بجلد الحيوان وتمص 

دمه. 

قمن. الَقِميُن: الَجِدير، الخليق.

ر في  ، والجمع َأْقنَاٌن: عبٌد مس�خَّ ق�ّن. الِق�نُّ
الفالح�ة. / القان�وُن: قواع�د يضعه�ا أه�ل 
الح�ل والعقد. والقانوُن ف�ي العلوم: المبدأ 
والقانوُن: آلة موس�يقية. / وَتْقنِيُن  المثب�ت. 
الس�لع: توزيعها بالبطاقات لندرتها في أيام 
َجاجة.  الحرب مثاًل. / الِقنِّينَُة: القارورة، الزُّ
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ه البش�ر،  قنا. الَقناة: مجرى الماء الذي ش�قَّ
والجمع المستعمل َقنَواٌت. والَقناُة: الرمح، 
والجم�ع الَقنَ�ا. / اْقَتنى: امتل�ك. / األحمر 
الَقانِي والَقانِئ: الش�ديد الحمرة، كلون الدم 

مثاًل.

أغصان�ه.  ُيَقلِّ�ُم  الش�جر:  ُيَقنِّ�ُب  قن�ب. 
/ الُقنَّ�ُب: نب�ات ليف�ي تصن�ع من�ه الحبال. 
ر  / الُقنَُّب الهندي: نبات ُيس�تخرج منه ُمَخدِّ
الماريوان�ا. / الُقنَّبِيُط: نب�ات تؤكل منه كتلة 
ى  كأنها زهرة كبيرة بين أوراق خضر، ويسمَّ
وَقنَابِ�ُل:  / ُقنُْبَل�ٌة،  والَقْرَنبي�ط.  ه�رة،  الزَّ
المقُذوف�ة المعروف�ة. وف�ي األص�ل الَقنَْبُل 

والَقنَابِل: ُدفعُة الخيل المهاِجَمة. 

َقنَ�َت َيْقنُ�ُت ُقنُوت�ًا: خش�ع. ُدَع�اُء الُقنُوت: 
دع�اء في الصالة، وال س�يما ص�الة الفجر، 
)الله�م اهدني فيمن هدي�ت، وعافني فيمن 

عافيت..(. 

قن�د. الَقنُْد والِقنِْديُد: عس�ل قصب الس�كر. 
/ الِقنِْديل: السراج. 

َقنََص َيْقنُِص َقنْصًا: صاد الطير، أو الفرصة. 
وللفرص�ة غلبت كلم�ة اْقَتنَ�َص. / الَقنُْص: 
االنتف�اع اس�تغالالً وإحراج�ًا، كأن تطل�ب 
م�ن صديق�ك ش�راء ش�يء ثم تتناس�ى دفع 
الثمن، فال يطلبه حرجًا، وهذا عند بعضهم: 

ْلَبَطة. السَّ

َقنِ�َط َيْقنَ�ُط ُقنُوط�ًا: َيِئَس. / َقنَْط�َر األموال: 

جم�ع منها َقناطي�ر، ﴿والَقنَاطي�ِر ال�ُمَقنَْطَرِة 
�ِة﴾، والقناطير مفردها  َه�ِب والِفضَّ ِم�ن الذَّ
ِقنَْط�اٌر: وه�و عيار وزن مضط�رب فيما بين 
البل�دان ويت�راوح بي�ن خمس�يَن كيلوغرامًا 
وأل�ف، وال م�كان للقنطار والحالة هذه في 
صفح�ة االقتصاد أو البرنام�ج االقتصادي. 
ٌس ف�وق نهير، وهي  / الَقنَْط�َرُة: جس�ٌر مق�وَّ

سدٌّ يجمع الماء لتغذية الترع.

َقنِ�َع َيْقنَ�ُع َقنَاَعًة: رض�ي، فه�و راٍض َقانٌِع، 
�اع، )الَقنَاَع�ُة َكن�ٌز  وه�و َقنُ�وٌع أي غي�ر طمَّ
ال يفن�ى(. واقَتن�َع: أق�رَّ فاهمًا راضي�ًا، فهو 
ُمْقَتنٌِع. / الِقنَاُع: ما يس�تر الوجه أو العينين. 
َكَشَف الِقناع: أعلَن، )كشف وزير الداخلية 
القن�اع ع�ن خط�ة جدي�دة لمكافحة س�رقة 

السيارات(. 

قنفذ. الُقنُْفُذ: حيوان يحتمي بأشواكه.      

قه�ا. الَقْه�َوُة، قديم�ًا: الخم�ر. وه�َي اليوم 
ش�راب الُبنِّ المحمِص، والقهوة في مشرق 
العال�م العرب�ي: ش�راٌب م�ن التوابل: كبش 
القرنفل أو المس�مار، والزعف�ران، والهيل، 
والزنجبيل، والبن األخضر غير المحمص. 
احتس�اء  أماك�ن  وال�َمَقاه�ي:  / ال�َمْقَه�ى 
القه�وة. وقالوا لها أيضًا الَقْهوة، والَقَهوات. 
. : ساقي المقهى، وهو الَقْهَوِجيُّ / الَقَهَواتيُّ

الجي�ش  وأجب�ر.  غل�ب  َقْه�رًا:  َيْقَه�ُر  َقَه�َر 
تراج�َع،  / َتَقْهَق�َر:  المغل�وب.  ال�َمْقه�ور: 
)بس�قوط بغ�داد عل�ى ي�د هوالك�و ب�دأت 
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أي  الَقْهَق�َرى(  تس�ير  العربي�ة  الحض�ارة 
تتراجع.

َقْهَرَم�اٌن، وَقَهاِرَمٌة: وكيل الضيعة، ش�خص 
األمي�ر.  أو  الث�ري  لصال�ح  العم�ل  يدي�ر 

/ والَقْهَرمانُة: مدبِّرة المنزل، وُمديرته.

ُقَوًى،  ُة، والجمع  ُة: الق�درة. والُقوَّ الُقوَّ قوا. 
وِق�َوًى: الَفْتَل�ة م�ن الحب�ل، فالحبل مكون 
م�ن عدة ق�وى مجدول�ة. / َأْق�َوى المنزل: 
خ�ال م�ن س�كانه. وَأْق�َوى الش�اعر: جع�ل 
حرك�ة الح�رف األخير م�ن البي�ت مختلفة 
ع�ن بقية األبي�ات. / االْس�تِْقواء باألجنبي: 
االس�تعانة ب�ه عل�ى اب�ن الوط�ن. / ال�ورق 
الب�ذور  / التََّق�اِوي:  الكرت�ون.  ى:  ال�ُمَق�وَّ
الَق�ِوّي: صاحب  ة لل�زرع. / الرجل  المع�دَّ
الق�رار الحقيقي في البالد، حتى لو لم يكن 
ات ال�ُمَسلَّحة:  يش�غل أعلى منصب. / الُقوَّ

الجيش بجنوده وأسلحته وعتاده، وال نقول 
»س�حبت بريطاني�ا ألف�ًا م�ن قواته�ا« فهذه 
ترجم�ة ببغائي�ة، بل نقول )س�حبت ألفًا من 
جنوده�ا(. / الُق�وى الناعم�ة، مصطلح بدأ 
يستعمل عام 1990: ما يملكه البلد من نفوذ 
وس�معة ومن ثروات خفي�ة. )القوة الناعمة 
ويتمن�ى  عريق�ة  لغته�م  كمث�ال:  للع�رب، 
تاريخه�م  تعلمه�ا،  العال�م  ف�ي  الماليي�ن 
يتضمن أنهم نش�روا اإلس�الم، وأنهم قادوا 
إمبراطورية كانت األقوى في العالم، وأنهم 
يحمل�ون في عروقهم دماء ش�عوب ش�تى، 
وأنه�م يملك�ون أقدم تراث ش�عري متصل 
الحلق�ات في العالم. والق�وى الناعمة التي 
تس�تند إل�ى الحاض�ر المع�اش تك�ون أكثر 
فاعلي�ة. ولعل�ه أق�رب إل�ى الح�ق وص�ف 
المزاي�ا غي�ر المس�تغلة، كالتي س�بق ذكرها 

للعرب، بالقوى النائمة(.  
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الكاف

ك. الكاف حرف تقلعه قلعًا من مكان متأخر 
بي�ن اللس�ان والحل�ق، وال عم�ل لألحبال 
ى مهموس�ًا. والقاف  الصوتية فيه، لذا ُيس�مَّ
أعم�ق منه مخرجًا داخ�ل الحلق، وفي بالد 
الشام قاف تقعي بين الكاف والقاف، وهذه 
منتش�رة ف�ي الريف الفلس�طيني. وفي ريف 
الق�دس يجعلون الق�اف كافًا صريحة، وفي 
م�دن مص�ر ولبنان تع�ز الق�اف على بعض 
أهلوه�م  ابتاله�م  م�ن  أو  التعلي�م،  قليل�ي 
بالم�دارس األجنبي�ة، فينطقون الق�اف كافًا 
إذا اضط�روا إل�ى ذل�ك في كلم�ة فصيحة، 
ف�إن ل�م يضطروا فالقاف هم�زة. وال تحب 
ال�كاف مجاورة القاف لق�رب المخرجين. 
]انظ�ر الويات اللس�ان في ل�وى[ / الكاف 
أن  إم�ا  كالع�دوِّ  )الم�رض  تش�بيه،  ح�رف 
تغلب�ه أو يغلب�ك، أو تعي�ش مع�ه(، )إجراء 
كه�ذا بحاج�ة إل�ى تصدي�ق برلمان�ي(، ف�� 
وعبارته�م  ه�ذا«،  »مث�ل  معناه�ا  »كه�ذا« 
ل بها بعض  »هك�ذا إجراء« عامية، وإن تجمَّ
الصحفيي�ن. / القول: »أنا كصحفي أتجنب 
مصادقة السياسيين« أسلوب مترجم، ولكنه 
أقص�ر من قول�ك »أنا بوصف�ي صحفيًا..«، 
�ل أن يقول »أنا  فم�ن اضطر لالختصار فضَّ
كصحف�ي«، وال ب�أس به�ا. وأما اس�تعمال 

ال�كاف ف�ي عب�ارة م�ن قبيل »عِم�َل نجيب 
محفوظ كموظف مدة طويلة«، فهو س�قيم، 
وفي العربية نقول: )عمل موظفًا(. / الكاف 
في »ذل�ك« و»أولئك« موج�ودة في المثنى 
أيض�ًا وإن ق�ل اس�تعمالها: ذانِ�َك، وَذْينَِك، 

وَتانَِك، وَتْينَِك. ]انظر تحت ذا[ 

عن�د  والُك�وُب  الق�دح.  الُك�وُب:  كاب. 
المهندس�ين وخبراء المياه: المتر المكعَّب. 

/ الُكوْبري، تركية: الجسر. 

منتش�ر  مس�يحي  مذه�ب  أه�ل  كاُثولِي�ك: 
ف�ي أوروب�ا الغربية والوس�طى وف�ي أميركا 

الالتينية، ورئيسه بابا الفاتيكان.

وال�َمكِي�َدُة:  كاَد َيكي�ُد َكْي�دًا: مك�َر مك�رًا. 
الخدعة، والمؤامرة، والجمع َمكاِيُد. / كاَد 
َيكاُد: أوش�َك. نقول: )كِْدُت أقبل العرض( 

و )كِْدُت أن أقبل العرض(. 

كأد. العقبة الَكْأداُء والَكؤوُد: الصعبة. 

يَّة: المهن�ة. / الكِيُر: ِمنَْفاٌخ  كار. ال�َكاُر، عامِّ
اد الن�ار، والجم�ع َأْكي�اٌر.  �ج ب�ه الح�دَّ يؤجِّ
/ الكِيروس�ين: الكاز، من مش�تقات النَّفط. 
ف�ي  مقاطع�ة  ُك�َوٌر:  والجم�ع  / الُك�وَرُة، 

األرياف.  
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مغ�زى  يتضم�ن  بالقل�م  كاريَكاتِي�ر: رس�م 
سياس�يًا أو اجتماعيًا. وننطقه�ا كما نكتبها، 

ونعفي ألسنتنا من كاريكاتشيور. 

كأس. ال�كأُس مؤنث�ة، وه�ي كأس إْذ فيه�ا 
ش�راب، وبدونه فه�ي َقَدٌح: )ها قد وجدت 
بك�ؤوس  قلي�ل  بع�د  وس�آتيكم  األق�داح، 

الَكْرَكِديه(.

ال�كاف: الحصافة  الكِياَس�ُة، بكس�ر  كاس. 
وحسن التدبير.

كاع. الُك�وُع: جان�ب معص�م الي�د القريب 
م�ن اإلبه�ام، والجانب اآلخ�ر الُكْرُس�وُع. 
/ األَْكَوُع: من مال إبهامه على بقية أصابعه، 
وخاصة في القدم. وامرأة َكْوَعاء. واألشهر 
عل�ى القلب األَْوَكع والَوْكَع�اء. وقالوا: َأَمٌة 
َوْكَع�اء تحقي�رًا لش�أنها، ذلك أنه�ا مملوكة 
كثيرة الش�غل فتتش�وه قدماها وتبرز عقدتان 

عند اإلبهامين. 

ماغ، غطاء الرأس.  كاف. الُكوفِيَُّة: الشِّ

كاَل َيِكي�ُل َكْي�اًل: ح�دد المق�دار بالحجم. 
/ اْكَتاَل: اشترى بالكْيل. وَكاَل: باع بالكيل. 

/ الَكْيَلة: الوعاء. 

كاِمي�را: آل�ة التصوير. اعتم�دوا في صناعة 
ُل  التلفزة »كاميرا وكاميرات«، لكن من ُيَشغِّ
»كاميرام�ان«.  رًا ال  ُمَص�وِّ يس�مى  الكامي�را 
كاْم  والمحم�ول  الحاس�وب  / وكامي�را 

اختصارًا. 

كان. »كان« فع�ل م�اض ناقص. ها هي مع 
 ، أخواته�ا: )كاَن، كاَد، أصب�َح، لي�َس، ظ�لَّ
َغ�َدا، َأْوَش�َك، َأْضَح�ى، ص�اَر، ب�اَت، َبدأ، 
 .) أمَس�ى، م�ا زاَل، ما داَم، َعَس�ى، م�ا اْنَفكَّ
/ وه�ي ترفع اس�مها وتنص�ب خبرها. وقد 
يتقدم خبرها على اسمها إلبراز أهميته )كان 
صاعق�ًا الخب�ُر(، أو ألن اس�مها نكرة )كان 
ف�ي البيت رج�ٌل(. / نقول )كان ق�د قال(، 
ونق�ول )كان قال(: صحيحتان. / ال�َمكاُن: 
الموضع، وهي مشتقة من كان. ]انظر أيضًا 
مك�ن[ / »كان« ال تدل دائمًا على الماضي، 
)كان الل�ه عليم�ًا( أي ه�و علي�م. / »كان« 
ًا غي�ر ناق�ص بمعنى حدث،  تأت�ي فع�اًل تامَّ
)ما ش�اء الل�ه كان(، )توقعن�ا هزيمة نكراء، 
وكان م�ا توقعن�ا( أي ح�دَث. / الَكْوُن: كل 
الدنيا. / الكائن�ات: المخلوقات. / الكِيان، 
بكس�ر الكاف: جس�م ل�م ُي�َرْد تحديد نوعه 
دول�ة  عل�ى  الكلم�ة  وتطل�ق  ش�رعيته،  أو 
أو مؤسس�ة ال يعت�رف المتكل�م بش�رعيتها 
)ه�ذا  به�ا  يه�زأ  أو  الصهيون�ي(،  )الكي�ان 
الطاقة(.  ى مؤسسة  المهترئ المس�مَّ الكيان 
/ الَكْينُوَن�ة: الوج�ود. / التَّْكِوي�ن، مغاربية: 
اإلع�داد المهني، وقد يحتوي التكوين على 
ع�دد م�ن التربُّصات، أي ال�دورات. / كان 
»أو«،  بالفارس�ية معناه�ا  م�ا كان: »ي�ا«  ي�ا 
ل�م  أو  »كان ه�ذا  تعن�ي:  كان  م�ا  ي�ا  وكان 
يك�ن«، وبها تبدأ الخراف�ة. / كونه وكونها: 
من اس�تعماالت بع�ض الصحفيي�ن قولهم 
»ُرفض طلب ترش�حه َكْوَنه لم يحصل على 
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التوكي�الت الالزم�ة«، واألفص�ح أن نق�ول 
)ألَنَّ�ه(، أو لَِكْون�ه. / تعبي�ر: )هذا األمر من 
األهمي�ة بمكان(، أي أن ل�ه مكانًا بارزًا من 

حيث األهمية. / اْسَتَكان: خضع.   

َكبَّ َيُكبُّ َكبًَّا: قلب اإلناء على فمه. ورمى 
الش�خص على وجهه، وفي الحديث )وهل 
يُك�بُّ الن�اَس عل�ى مناِخِرِه�م ف�ي النار إال 
حصاِئُد َألِس�نَتِِهم(. / َكبََّب خيوط الصوف: 
له  جعله�ا ُكبَّ�ًة كالك�رة، وكبََّب اللحم ش�كَّ
كرات صغيرة فكان َكبابًا، والُكبَُّة: أكلٌة على 
هيئة قطع ِمْغزليَّة الش�كل من عجين البرغل 
المحش�و باللح�م المف�روم. / انَك�بَّ على 
الش�يء: عك�ف علي�ه. ومثلها َأَك�بَّ عليه. 
/ َمَك�بُّ النُّفاي�ات: م�كان تجميعه�ا وقْلِب 

حاوياتها. 

ًا: س�قط عل�ى وجه�ه. َكب�ا  َكَب�ا َيْكُب�و ُكُب�وَّ
الحص�ان َكْب�َوًة: وقع. )روى اب�ن إياس أنه 
م�رَّ القاضي الفاض�ل بالعم�اد األصفهاني، 
كتَّ�اب عص�ر ص�الح  وهم�ا م�ن مش�اهير 
الدي�ن، وكان القاضي الفاض�ل راكبًا فقال: 
»دام ُع�ال العم�اد«، ف�رد عليه العماد: »س�ر 
ف�ال كبا بك الفرس«. وعبارة كل منهما فيها 
نكتة بالغية، إذ لو عكست الحروف وبدأت 
الق�راءة بالحرف األخي�ر لما تغير اللفظ في 
كلت�ا العبارتي�ن. وتس�مى ه�ذه النكت�ة ف�ي 
البديع »ما ال يستحيل باالنعكاس«(. راَعَك 

أنَّه َلْهو! وهل هناك َعار؟ 

كَبَت َيْكبُِت َكْبتًا: حبس المشاعر والرغبات 
والكابِ�ُت لمش�اعره متحكم بها،  في قلب�ه. 
حركَت�ه  الس�لطة  أو  المجتم�ُع  قيَّ�د  وم�ن 

ومشاعره غدا َمْكبوتًا.  

َكَب�َح َيْكَب�ُح َكْبح�ًا: َك�فَّ ومنع. واإلنس�ان 
فرسه، ويكبح السيارة  يكبح رغباته، ويكبح 
وكْبُح ِجَماح األزمة:  بالِمْكَبح، والم�ََكابِح. 

منعها من االستفحال.

كب�د. الَكبُِد مذكر ومؤن�ث، والجمع أكباد، 
وفِْلَذُة الكبد القطعة منه، وبها ش�بهوا الولد، 
/ ال�َمْكُب�وُد:  أكبادن�ا(.  فِْل�ذاُت  )أبناؤن�ا 
المري�ض في كبده. / كاَبَد ُمكاَبَدًة: قاس�ى. 

وقالوا َتَكبَّد الخسائر أي قاساها. 

. / َأْكَبُر  م�ت به الِس�نُّ َكُب�َر َيْكُب�ُر ِكَب�رًا: تقدَّ
والم�ُؤن�ث ُكب�َرى، )ه�ذا أكب�ر تاج�ر ف�ي 
أكب�ر تاج�رة(، )ه�ذا ه�و  المدين�ة، وه�ذه 
األَْكَب�ر، وه�ذه ه�ي الُكْب�رى(، )ه�و أكب�ر 
الرج�ال وه�ي كب�رى النس�اء(. / الكِْبِرياء، 
التََّكبُّ�ر.  وه�ي مؤنث�ة: الش�موخ. / الكِْب�ُر: 
والكَِبُر: التقدم في الِس�ّن. )قيل للعباس عم 
النب�ي: أنت أكب�ر أو النبي – صلى الله عليه 
وسلم– ؟ قال: هو أكبر، وأنا ولدت قبله(./ 
ال�ُمكاَبَرُة: رف�ض الواقع، )هو مريض لكنه 
يكاب�ر(، )ه�و يع�رف أن ما أقول�ه صحيح، 
ولكنه يكابر(. واسَتْكبر: رفض قبول الحق. 
نها  / ُأْكبِ�ُر فيكم هذه التضحية: أقدرها وُأَثمِّ
عالي�ًا. / وِرث فالن المجد كابِرًا عن كابِر: 
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أي كبيرًا عن كبير فأجداده كبار الَقْدر. 

َكَب�َس َيْكبِ�ُس َكْبس�ًا: ضغ�ط. والكاب�وس: 
الحلم المزعج. / الَكبَّاس�ة: آلة في المكتب 
ل�رزم األوراق. وال�ِمْكَب�ُس: آل�ة كبي�رة في 
حب�ة  / الَكْبُس�وَلُة:  المعص�رة.  أو  المصن�ع 
دواء هي عبارة عن غالف بداخله مس�حوق 
دوائي، والكبسولة أيضًا المركبة الفضائية. 

كبش. الَكْبُش: الخروف الكبير. / الَكْبَش�ة: 
ما تسعه الكف، أي الَحْفنَة والقبضة. وقالوا 

لِ�ما انكمشت عليه األصابع الَكْمَشة.

كبل. الَكْب�ُل: القيد والجمع ُكُبوٌل. والكبل 
ْت حوله مادة عازلة، واالستعمال  ُلفَّ س�لك 
المعاص�ر المتأث�ر باللغات األجنبي�ة، كابٌِل 
وجمعه�ا كوابُِل. / والكابل: طريقة س�لكية 
إليص�ال القن�وات التلفزي�ة، )تلف�از الكابل 
منتشر في الواليات المتحدة(. وقيل الكيبل 
أيضًا مراع�اة للنطق األجنبي. / َكبََّله تكبياًل 

فغدا ُمَكبَّاًل: َقيَّده.

َكَت�َب َيْكُت�ُب ِكَتاَب�ًة: خ�طَّ حروف�ًا بالقل�م. 
/ ال�َمْكَت�ب: مكان تعلي�م التالميذ، وردت 
الكلم�ة في ش�عر ش�وقي، )َأاَل َحبَّذا ُصْحبُة 
اِمِه َأْحبِِب( وهي منذ  المكت�ِب.. وأْحبِْب بَِأيَّ
ْوه أيضًا  ألف س�نة وتزيد بهذا المعنى، وسمَّ
الُكتَّ�اب. والمكت�ب، حديث�ًا: م�كان عم�ل 
َيْعُم�ره ذوو الياقات البيض. / كاتب الدولة 
ف�ي تون�س: الوزي�ر. / الكاتِ�ب: صاح�ب 
النص، ال�ُمنِش�ئ. والجم�ع ُكتَّاب. وكاتب 

َكَتَبة.  ن المحضر، والجمع  المحكمة: م�دوِّ
مق�االت  يصنع�ون  الذي�ن  للُكتَّ�اب  وقي�ل 
وظيف�ة  أو  أج�ر  مقاب�ل  الحكوم�ة  �د  تمجِّ
»الكتب�ة« تهجين�ًا له�م. / الكِت�اب: الق�رآن 
ال�ذي  النح�و  كت�اب  والكِت�اب:  الكري�م. 
وضعه س�يبويه، اش�ُتهر حتى لم يعد ُيعرف 
له اسٌم س�وى »الكتاب«. / العربية انطلقت 
إل�ى العال�م من كَِت�اب هو الق�رآن، وكانت 
اللغ�ة التي اس�تبحر فيها التألي�ف والترجمة 
وانفتح�ت على اللغ�ات األخرى على نحو 
لم تصنعه لغة قبلها. ومن هنا ثراؤها، الذي 
ظ�ل معه�ا إلى الي�وم، رغم انص�راف أهلها 
ع�ن المطالع�ة. ل�ذا كان للكتاب وأقس�امه 
في العربية أسماء راسخة: فللكتاب عنوان، 
ول�ه جلدتان، وهو مك�ون من أجزاء. ويبدأ 
م�ة، ث�م ينقس�م إل�ى أب�واب ففصول.  بمقدِّ
�اُف  وله من المالحق َثَبُت المراجع، والَكشَّ
كفه�رس  فه�ارس  ومجموع�ة  األلفبائ�ي، 
األَع�الم واألش�عار واألحادي�ث، وفه�رس 
المحتوي�ات. / ال�َمْكتب�ة: م�كان تب�اع فيه، 

عند العرب، ألعاب األطفال.

كتف. الَكتُِف مؤنثة. وهما َكتَِفان عريضتان. 
ويق�ال للش�خص المحنَّك إن�ه يعرف )من 
أي�ن ت�ؤكل الكت�ف(. / التَّكاُت�ف: التكافل 

والتعاون. 

َكتكوٌت: فرخ الدجاج، ُصوٌص.

كت�ل. الُكْتل�ُة ف�ي السياس�ة: تحالف حزبي 
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حكوم�ة.  لتش�كيل  أو  انتخاب�ات  لخ�وض 
ومثلها التََّكتُّل. / والُكتلُة في الفيزياء: مقدار 
ة. وتختلف عن الَوْزن  ما في الجسم من مادَّ
ف�ي أن ال�وزن يق�ل إذا قلَّ�ت الجاذبية على 
�ا  رأس جب�ل، أو زادت ف�ي واد س�حيق، أمَّ

الكتلة فثابتة. 

َكَتَم َيْكُت�ُم َكْتمًا وِكْتمانًا: أخفى، )َكَتَم فالٌن 
الخبر، وَتَكتَّم عليه(. 

كت�ن. الَكتَّان، بفتح الكاف: نبات يصنع منه 
قماش خشن. 

كّث. لِْحَيٌة َكثٌَّة: كثيفة. 

كث�ب. )نراق�ب الوضع ِمْن َكَث�ب( أو )عن 
كث�ب(، أي باهتم�ام، لك�ن ب�دون تدخ�ل. 
فكأنن�ا جالس�ون عل�ى كثي�ب رم�ل، قريب 
أو بعيد، ونش�هد م�ا يجري. وجمع الَكثِيب 

ُكْثباٌن.

َكُثَر َيْكُثُر َكْثَرًة: كان وفيرًا. / )الكثرة الَكاثِرة 
م�ن الناس تش�كك ف�ي األم�ر(، أي أغلبية 
كبي�رة. / ال�َمكُثوُر علي�ه: الذي ترتبت عليه 
واجب�ات كثيرة، وطل�ب الكثيرون معروفه. 
ُه كثيرًا. واسَتْكَثَر من  / اس�تْكَثَر الش�يَء: َعدَّ
الش�يِء: طل�ب المزيد من�ه، أو جمع الكثير 
بًا  منه، )استكثرنا من الخبز والمعلبات تحسُّ

لتراكم الثلوج وإغالق المتاجر(.   

َكُثَف َيْكُثُف َكَثاَفًة: تراصَّ وَثُقل. الس�حاب 
�ًا. / الكثافة في  يك�ون كثيف�ًا إذا كان ُمتراصَّ

الفيزياء: الوزن مقسومًا على الحجم.

َكَح�َل َيْكَح�ُل َكْح�اًل: وض�ع الُكْحَل حول 
�َل. والَكَح�ُل: الُكْح�ُل  العي�ن. ومثله�ا َكحَّ
العي�ن واس�عة مح�ددة  أي ك�ون   . ان�يُّ الربَّ
األط�راف ِخلَقًة. / ال�ُمْكُحَلة: ُحقُّ الكحل. 
اه  س�مَّ التبخ�ر،  س�ريع  س�ائل  / الُكُح�ول: 
القدم�اء الَغْوُل، وُأخذت الكلمة عن العربية 
»ألكه�ول«  األوروبيي�ن  عن�د  فأصبح�ت 
أن  ظانِّي�ن  المح�دث  بزيه�ا  واس�ترجعناها 
الكح�ول.  فس�ميناها  الُكح�ل  م�ن  أصله�ا 
وجاءت الغول في القرآن بمعنى ال�ُمْس�ِكر، 
اِربيَن. ال فيها َغْوٌل وال ُهْم  ٍة للشَّ ﴿بيضاَء َلذَّ
عنه�ا ُينَْزف�ون﴾. / الكح�ول: الخمر القوية 
المفعول. / الكاِحُل: رسغ القدم، ال�َمْفِصل 

بين الساق والقدم.

ًا: كدح. / ال�َمْكُدود: ال�ُمتَعب،  َكدَّ َيُكدُّ َكدَّ
)َك�َدْدُت ذهن�ي حت�ى آتَي بمث�ال على هذه 
الكلمة(، أي أرهقت�ه. / الُكَداَدُة: ما يقحف 

من قعر الِقْدر، وسموه الُقَحاَطة. 

الش�حاذة.  الس�ائل،  حرف�ة  الُكْدَي�ُة:  ك�دا. 
ي. / أْكَدى الرجل: َقَطع  وصاحبه�ا ال�ُمَكدِّ

عطاَءه عن اآلَخرين، وبِخل. 

َكَدَح َيْك�َدُح َكْدحًا: عمل بجد. الكادحون: 
لت الماركسية  ال، وهم الطبقة التي عوَّ العمَّ
عليها أن تقلب النظام الرأسمالي في العالم.         

الَك�ِدُر  فالم�اء  �َر.  َك�َدرًا: تعكَّ َيْك�َدُر  َك�ِدَر 
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�ُر. / ﴿وإذا النُّج�وم انكدرت﴾، أي  ال�ُمَعكَّ
ذهب نورها.

التَّْكديس يكون للم�ال وللبضائع،  ك�دس. 
وهو التكويم، ومفرد األْكداس الُكْدس. 

والَكْدَم�ُة  ص�دم.  َكْدم�ًا:  َيْك�ُدُم  َك�َدَم 
والَكَدماُت: آثار في الجس�م بسبب تعذيب 
أو حادث، وهي تجمع دموي تحت الجلد. 

ك�ذا: هكذا، )كذا أنا يا دني�ا(. / كذا: كناية 
عن عدد، )أمضيت كذا يومًا وأنا أبحث عن 
الكتب(، أي عددًا من األيام، واالسم بعدها 
منص�وب تمييزًا. / كذا: كلم�ة تكتب لبيان 
أن الن�ص منق�ول حرفي�ًا وإن كان فيه خطأ. 

]انظر الترقيم في »رقم«، البند ي[

اب يكذب دائمًا،  َك�َذَب َيْكِذُب َكِذب�ًا: الَكذَّ
والخب�ر  ة،  الم�رَّ ه�ذه  كاذب  وال�كاذب 
ال�كاذب: غي�ر الصحيح. وتكذي�ب الخبر: 
نف�ي صحت�ه. / األُْكُذوَب�ة: بعض م�ا تجده 

على الصفحة األخيرة في الجريدة.   

ًا: هجم. وك�رَّ راجعًا:  َك�رَّ َيُك�رُّ ُكُرورًا وَك�رَّ
رج�ع. / التَّكري�ر: التصفي�ة م�رة بع�د مرة. 
/ التَّْك�رار، بفت�ح الت�اء: ال�ُمع�اَودة ِم�رارًا. 

ونقول ِمرارًا وَتكرارًا: أي مرات كثيرة. 

ُة تصغير الكرة، والُكَريَّات الحمر  كرا. الُكَريَّ
ن ال�دم. / الكَِراء: أجرة البيت  والبيض تكوِّ
أو الدابَّ�ة أو الس�يارة. ال�ُم�َكاري: من ينقل 
األحم�ال واألش�خاص عل�ى دابت�ه مقاب�ل 

أجر. 

. والم�َْكروب:  كرب. الَكْرُب والُكْرَبُة: الَغمُّ
المغموم المحزون.

ُكْرباٌج وكرابيُج: َسْوٌط وِسَياٌط. 

كرب�ون: عنص�ر كيماوي. وورق�ة الكربون: 
ورق�ة رقيق�ة عل�ى قفاه�ا صبغ، وتس�تعمل 

لصنع نسخة من فاتورة أو إيصال. 

والَكْرُتوَن�ُة والجمع  ًى.  َكْرُت�ون: ورق ُمَق�وَّ
ًى.  ُمَق�وَّ ورٍق  م�ن  صن�دوق  َكراتِي�ُن: 

/ الكرتون: الصور المتحركة. 

ك�رث. لم َأْكَتِرْث له: لم أعبأ به. / الكاِرَثة، 
والجم�ع َكَواِرُث: النازل�ة الطبيعية الكبيرة. 
أنَّ م�كان  الدول�ة  تعل�ن  وبحس�ب ش�دتها 
وقوعه�ا غ�دا »منطقة منكوب�ة«، وهذا يعني 

ة للمساعدات. قانونيًا رصد ميزانية خاصَّ

كرد. الُكْرُد: شعب يسكن الجبال في شمال 
العراق وإيران وجنوب ش�رق تركيا وشمال 

شرق سوريا. وشاع وصفهم باألكراد. 

الكنيس�ة  رج�ال  كب�ار  أح�د  َكْرِدين�اٌل:   
الكاثوليكية. والكراِدَلُة َينتخبون أحَدهم بابا 

للفاتيكان.

�ر باإلنجيل.  َك�َرَز َيْك�ِرُز َك�ْرزًا: َوَع�ظ وَبشَّ
باب�ا  ويس�مى  الواع�ظ.  عم�ل  والكِ�رازُة: 
األقب�اط بمصر باب�ا اإلس�كندرية وبطريرك 
الِك�رازة المرقس�ية، ألن المس�يحية دخلت 
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مصر بتبشير القديس مرقس. 

َس نفس�ه َتْكريس�ًا لقضية: انقطع  كرس. َكرَّ
اس�ُة والجمع َكَراريس: الدفتر.  إليها. / الُكرَّ
ال�َمقع�د.   : كراِس�يُّ والجم�ع  / الُكْرِس�يُّ 
: اآلية 255 من سورة البقرة.  / آية الكرس�يِّ
بع�ض  )ه�مُّ  للمنص�ب،  رم�ز  / الكرس�يُّ 
الحكام البقاء على كراسيِّهم حتى الموت(.

ُكْرُس�وٌع. الكرسوع: طرف الرسغ من جهة 
اإلصب�ع الصغير. والط�رف اآلخر من جهة 

اإلبهام الُكوع.

ك�رش. الَك�ِرُش مؤنث�ة والجم�ع ُك�ُروش، 
وه�ي َمِع�َدُة الحي�وان. / والَكْرَش�ُة: مع�دة 
ي بطن  ة للطب�خ. / وس�مِّ الخ�روف ال�ُمع�دَّ

الشخص السمين: الَكْرش. 

كرك. الَكَرك: شاي ُيغَلى بالحليب. 

ُن«. ولكن  الوس�يط »الَكْرَك�دَّ كركدن. ف�ي 
الكرك�دان،  الفارس�ية  ع�ن  نقله�ا  دوزي 
ب�ه  مدح�ُت  )وِش�عٍر  البي�ت:  وللمتنب�ي 
َقى(، وقال  .. بين الَقريِض وبين الرُّ الَكْرَكَدنَّ
أحم�د مختار عمر إن المتنبي نقل التش�ديد 
للوزن. ونقول كان يمكن للمتنبي أن يحرك 
الراء فيس�لم له الوزن. وقد عبث أبو الطيب 
بكلم�ات كثي�رة ه�ي آص�ل ف�ي العربية من 
الكرك�دن. وضْبُط الكرَكدّن بتش�ديد النون 
ف�ي هذا البي�ت موجود في ش�رح العكبري 
والبرقوق�ي. وقال العكبري إن الكركدن هو 

الحم�ار الهندي، وقال أيضًا إنه دابة عظيمة 
تحم�ل الفيل عل�ى قرنها. وق�ال البرقوقي، 
ناق�اًل ع�ن القام�وس، إن تش�ديد النون من 
ن.  كالم العام�ة. وعند آدي ش�ير هي :ُكْرَكدَّ
لع�ل ه�ذا أق�رب ألصله�ا، ولك�ن المتنبي 

. جعلها الَكْرَكَدنَّ فهي الكْرَكَدنُّ

نب�ات  زه�ر  م�ن  يصن�ع  ش�راب  َكْرَكِدْي�ه: 
الكركديه األحمر. 

الَبَه�ارات الصابغ�ة  الُكْرُك�م: م�ن  كرك�م. 
بحمرة على اصفرار.

َكُرَم َيْكُرُم َكَرمًا: كان نبياًل س�خيًَّا. والكريم: 
ِة  ش�ريف ف�ي أصله وفعل�ه، وهو يُم�رُّ بالَزلَّ
فيتغاف�ل عنه�ا، لس�ماحة نفس�ه، وم�ن هن�ا 
الم�رور  ومعن�اه  الك�رام(،  )م�رور  التعبي�ر 
الس�ريع بدون كبير تدقي�ق، )لم أقرأ التقرير 
ْحته ُمروَر الِكرام( أي كما يمر كرام  بل تصفَّ
الن�اس باألخطاء. / الَكَرُم، في االس�تعمال 
خاُء بالمال. / الكريمتان:  الش�ائع اليوم: السَّ
كناي�ة ع�ن  الكريم�ة:  العي�ن  العين�ان. وذو 
»األعور«. / كريم�ة الرجل: ابنته، وعقيلته: 
َمْكُرم�اٌت:  والجم�ع  / ال�َمْكُرَم�ة  امرأت�ه. 
ال�َمع�روف، وال س�يما م�ا يبذل�ه الس�لطان 
الرعيَّة. / َمكاِرُم األخالق: األخالق  لبعض 
الكريمة، في الحديث، )ُبعثت ألتمم مكارم 

األخالق(.

كرمل. الَكْرَمَلُة: التَّْس�بيك في الطبخ، خلط 
تتفاع�ل،  النكه�ات  يجع�ل  خلط�ًا  الم�واد 
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بة.  والكلمة معرَّ

كرن�ب. الُكُرْن�ُب ف�ي مص�ر ه�و الكرن�ب 
البس�تاني ف�ي المغ�رب وه�و الَمْلفوف في 

الشام. 

أبَغ�َض.  ة:  ش�دَّ ب�ال  َكَراِهَي�ًة،  َيْك�َرُه  َك�ِرَه 
/ ال�َمْك�ُروُه في الدين: ما يعتب�ر تركه َأْوَلى 
م�ن فعله، وقال�وا التدخين مك�روه فهو من 
ال�َمْكروه�ات. / ال�َمْكَرَهة الصحية: مكان 
قد يسبب المرض كَمكبِّ ُنفايات مكشوف. 
/ )الدني�ا مليئ�ة بال�َم�َكاِره( أي المصائب. 
ومثله�ا الَكَرائِه. / والمث�ل: )ُمْكَرٌه أخاك ال 
بط�ل(، أي مجب�ر عل�ى ذل�ك ال مب�ادر به. 
وج�اءت »أخ�اك« منصوب�ة رواَي�ًة، وحقها 

عند النحاة الرفع. 

البخي�ل.   : والَك�زُّ البخ�ل،  الَك�َزاَزُة:  ك�ّز. 
/ الُكَزاُز: التِّيتانوس. 

 = / الُكْس�َوُة  َأْلَب�َس.  َكْس�وًا:  َيْكُس�و  كَس�ا 
)الكس�وة  أغطي�ة،  أو  مالب�س  الكِْس�وُة: 
الصيفي�ة للش�رطيين تتميز بأكم�ام قصيرة(. 
وكس�وة الكعب�ة: م�ا ُتَجلَّ�ل به. / الكِس�اء: 
الث�وب، والجمع َأْكِس�َية. / )ه�ذا التصريح 
يكَتس�ي أهمي�ة مضاعف�ة لص�دوره في هذا 

الوقت(، ومعناها يكَتِسُب.  

َكَس�َب َيْكِس�ُب َكْسبًا: نال. كس�ب ماالً، أو 
إثمًا. واْكَتَس�َب ِعْلمًا. / الحق ال�ُمْكَتَس�ب: 
ِع�الوة أو امتياز في الوظيفة حققه العاملون 

فأصبح بمثابة حقٍّ لهم، وقد تحاول اإلدارة 
ًا  ف�ي الهيكلة المقبل�ة أن تلغَيه ألنه ليس حقَّ
أصياًل، فيقول العاملون: هو حقٌّ مكتَسب. 

وكش�ط،  َقَش�ر،  َكْس�حًا:  َيْكَس�ُح  َكَس�َح 
والُكَس�اَحُة: الُكناَس�ُة، ما تجمعه ال�ِمْكنََسُة 
من أرض البيت. وكاس�حة الجليد واأللغام 
تكشطان وتنظفان. / اكتسح المنطقة: مشط 
وجهه�ا مش�طًا كام�اًل، ومن ذل�ك األغلبية 
الكاس�حة. ]انظ�ر ف�ي غل�ب[ / الُكَس�اُح: 
م�رض يصيب عظ�ام الطفل. / والَكس�يُح: 
فاقد القدرة على المش�ي، ويتحاشْون كلمة 

الكسيح فيقولون ال�ُمْقَعد. 

َكَس�َد َيْكُسُد، بضم السين، َكَس�ادًا: لم ُيَبع. 
يبل�غ  ال  األس�واق،  ف�ي  هب�وط  والَكس�اد 

الركود. 

َكَس�َر َيْكِسُر َكْسرًا: هش�م. / َكَسَر عينَه: أي 
�ه. / )بلغت األزمة مرحلة َكْس�ِر الَعْظم(  أَذلَّ
الهزيم�ة  إلح�اق  يري�د  ط�رف  كل  أن  أي 
/ الكاِس�ُر  للتفاه�م.  مج�ال  وال  باآلخ�ر، 
ي  الج�ارح، س�مِّ الطي�ر  َكَواِس�ُر:  والجم�ع 
يضمهم�ا  أي  جناحي�ه  يكس�ر  ألن�ه  بذل�ك 
عندم�ا ينقّض. فأما الحي�وان المفترس فهو 
اري. / الكِْسَرُة: القطعة من خبز جاف.  الضَّ
رات: الفس�تق وبزر البطيخ، إلخ.  / ال�ُمَكسَّ
�ارة: آل�ة ضخم�ة لتكس�ير الصخور  / الَكسَّ
واس�تخراج حجارة البناء منه�ا. وهي أيضًا 

أداة صغيرة لكسر البندق والجوز.
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َكَسَف َيْكِسُف ُكُسوفًا: احتجب، والُكسوف 
للش�مس، يك�ون القمر بينه�ا وبين األرض 
فتحتج�ب كلي�ًا أو جزئي�ًا، أو تب�دو حلق�ة. 

والقمر له الخسوف. 

يبدأ  الُكْس�ُكس: طعام مغارب�ي،  كس�كس. 
م�ن ليبيا وما يصل إلى المغرب حتى تكون 
بالعش�رات، ويسميه  أصنافه وطرائق طبخه 

بعض أهل الشام »ال�َمْفُتول«. 

َكِس�َل َيْكَس�ُل َكَس�اًل: وهو َكِسٌل أو كْسالٌن 
وهي َكْسَلى أو َكْسالَنٌة. والجمع ُكَساَلى أي 

متثاقلون. والَكُسوُل على المبالغة. 

ُكْش�ُتبان: ُقَمْي�ٌع يضع�ه الخي�اط على رأس 
بنص�ره ليدف�ع ب�ه اإلب�رة في القم�اش وهو 

َيِخيط.

كش�ح. الَكْش�ُح ف�ي اإلنس�ان: الخصر وما 
فوقه. والعدو الَكاِشُح: الذي يخفي عداوته. 

َكَشَط َيْكِشُط َكْشطًا: َكَسَح، وَقَشَر. 

َكَش�َف َيْكِش�ُف َكْش�فًا: أزال الس�تر. نقول 
�ف  كش�ف المؤامرة وكش�ف عنها. / تتَكشَّ
الحقائ�ق: تظه�ر بالتدري�ج. / االنكش�اف: 
افتضاح فقر العائلة المس�تورة، واضطرارها 
عل�ى  الهب�وط  بع�د  الصدق�ة  طل�ب  إل�ى 
س�لم الَح�راك االجتماعي إلى درك�ة الفقر 
المصارح�ة.  / ال�ُمكاَش�َفة:  الصري�ح. 
/ االكتش�اف: العث�ور على ظاه�رة طبيعية، 
أو أرض ل�م تك�ن معروف�ة، ومنه اكتش�اف 

الكهرب�اء. أما االختراع فصنع ش�يء جديد 
/ االستِْكش�اف:  الكهربائ�ي.  كالمصب�اح 
الحرك�ة  عض�و  �اف:  / الَكشَّ االس�تطالع. 
الَكْش�ِفيَّة التي تضم فتية يجولون في مناطق 
�اف أيضًا  والَكشَّ �اَفٌة.  بلده�م، والجمع َكشَّ
�زًا قوي�ًا، والجم�ع  جه�از يص�در ن�ورًا مركَّ

افاٌت.  كشَّ

ُكْش�ٌك وَأْكش�اٌك: دكان صغير قد يكون من 
خشب على رصيف. 

. االكتِظاُظ: االزدحام. والكِظَُّة: ألم في  كظَّ
المعدة يعرفه األكول النَِّهم. 

تين  �ُة: واحدة م�ن غدَّ كظ�ر. الغ�دة الُكْظِريَّ
ف�وق الُكليتين، وهما عند قدمائنا الُكْظران. 
�ة العدي�دة  وأش�هر إف�رازات الغ�دة الُكظريَّ
الخ�وف  عن�د  َي�ِدرُّ  ال�ذي  األْدرينالي�ن، 
واالنفع�ال والنش�اط الحاّد. وتس�يطر على 

الغدة الُكظرية الغدُة النَُّخامية في الدماغ. 

َكَظَم َيْكظِ�ُم َكْظمًا: كبت غضبه. / الَكظِيم: 
�ْت َعْيناُه م�ن الُحْزِن فهو  الحزي�ن، ﴿واْبَيضَّ
َكظِي�م﴾. / الَكظِيَمة: الترمس، وعاء يحفظ 
برودت�ه، وس�ماها  أو  الم�اء حرارت�ه  عل�ى 

بعضهم »القارورة الَخوائية«. 

كعب. الكاِعُب: الفتاة أوَل بلوغها والجمع 
َكَواعُب. / الَكْعُب: نتوء عند ملتقى الس�اق 
بالق�دم، وهم�ا نتوءان عن اليمين واليس�ار، 
الن�اس  وتس�ميهما  كعب�ان،  ق�دم  فل�كل 
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الق�دم  م�ن  الخلف�ي  والج�زء  الجوزتي�ن. 
يس�ميه الناس الكعب، ويقول�ون »الكعب« 
للج�زء الخلفي من الح�ذاء، على أن الجزء 
الخلف�ي م�ن القدم ف�ي الفصح�ى الَعِقُب. 
/ التَّْكعيبيَّ�ة: اتجاه فني في الرس�م والنحت 
انتش�ر ف�ي الَعقد الثاني من القرن العش�رين 
الرس�مَة  بيكاس�و وبراك، وتتخلل  ره  وتصدَّ
في�ه خط�وٌط ومربع�ات ومكعب�ات، وقد ال 

تخلو من خطوط منحنية. 

�ًا: امتن�ع. / كَفْيُت�َك َمُؤونة  َك�فَّ َيُك�فُّ َكفَّ
البح�ث.  تع�ب  علي�ك  وفَّ�رت  البح�ث: 
/ الَكف�اُف م�ن ال�رزق: ما َيُقوُت ويس�تر ال 
، مؤنثة: باط�ن اليد، والجمع  غي�ر. / الَكفُّ
إح�دى  المي�زان:  �ُة  / كِفَّ وُكف�وٌف.  َأُك�فٌّ 
اُء.  جانبيه. / الكفيف: األعمى، والجمع َأِكفَّ
والكفيفة جمعه�ا كفيفاٌت. ونقول مكفوٌف 
ومكفوف�ون. / َكْفَك�َف دمَع�ه: مس�حه مرة 
بع�د مرة. / الَكِفيُّ من الناس: الذي يكفيك 
األم�ر ويقوم به خير قي�ام، والجمع أْكِفياُء. 

وانظر الكفء واألكفاء فيما سيلي.

فم�ه.  عل�ى  اإلن�اء  ك�بَّ  َكْفئ�ًا:  َيْكَف�ُأ  َكَف�َأ 
الش�خص  واألنث�ى:  للذك�ر  / الُك�ْفُء، 
المقارب لنا في المال والنس�ب، فهو يملك 
الكف�اءة للزواج منَّا. والُك�ْفُء: القادر على 
مهمة معينة، وكل إنس�ان ُك�ْفٌء إن كان في 
ة.  المكان المناس�ب. الجمع َأْكَفاٌء، بال َشدَّ
المطلوب�ة.  المه�ارات  توفُّ�ر  / والكف�اَءُة: 
 . َكِفيٌّ والكِفاَي�ُة مثله�ا، وصاح�ب الِكفاَي�ِة 

/ الُكُف�ُؤ والُكُفُو: الق�وي والمماثل، ﴿ولم 
يكن له ُكُفوًا أحد﴾. 

كفا. َكَفى َيْكِفي ِكَفاَيًة: سدَّ الحاجة. / )هل 
بحاجتك�م،  ق�ام  ه�ل  أي  األكل؟(  َكفاُك�ُم 
)تكفين�ي الكلم�ة الطيب�ة(، )كفاَك الله ش�رَّ 
الن�اس( أي حم�اك من ش�رهم. / االكتفاء 
: توفر الحاجات األساسية لبلد معين  اتيُّ الذَّ
�ًة،  داخ�ل أرض�ه. / نق�ول ج�اء الن�اس كافَّ

ُة الناس.  كافَّ وجاء 

َثة الكاف، اللحم المفروم  كفت. الكْفَتة، مثلَّ
ُيْقَلى.   ُمَكبَّبًا وُيْشَوى أو 

كف�ح. كاَف�ح: ق�اوم الع�دو أو الحري�ق أو 
الجريمة. / الكِفاُح المس�لَّح: مقاومة الغزاة 

والمحتلين بالسالح. 

جح�د  أو  يؤم�ن.  ل�م  ُكْف�رًا:  َيْكُف�ُر  َكَف�َر 
النعم�ة. / التَّْكِفي�ر: وص�م اآلخ�ر بالكف�ر. 
تصني�ف  ف�ي  يبالغ�ون  م�ن  والتَّكفيريُّ�ون: 
الناس بحس�ب ما يرون أن�ه درجة إيمانهم. 
/ الكافِ�ُر: كلم�ة عامة تهجيني�ة يوصف بها 
م�ن ال يؤم�ن. وجعله�ا بعضه�م صفة لمن 
ال يؤم�ن بدي�ن معي�ن. وه�ي ف�ي س�ياقها 
التاريخ�ي تص�ف كف�ار قري�ش الذي�ن ل�م 
يؤمن�وا باإلس�الم. وإخراجه�ا م�ن س�ياقها 
أخرج الكثيرين من الس�ماحة إلى التش�دد. 
اَرُة: ما يبذله المسلم من مال أو صوم  / الَكفَّ

استغفارًا من ذنب أو إهمال. 
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َكَف�َل َيْكُف�ُل َكَفاَل�ًة: ضِم�َن. كَف�َل صديق�ه 
بديٍن، أي كان مس�تعدًا لدفع دْينه إذا عجز. 
والكفي�ل  خليج�ي،  مصطل�ح  / الكفي�ل: 
مؤسس�ة ينتسب إليها الموظف األجنبي، أو 
مواطن خليجي يس�تخدم عام�اًل أو موظفًا. 
و»نظ�ام الكفي�ل« يقض�ي ب�أن ال يعمل أي 
وِمْلكيَّ�ة  ضمان�ة  تح�ت  إالَّ  عم�اًل  أجنب�ي 
مواطن أو مؤسس�ة وطني�ة. / التَّكاُفُل: نظام 
مجتمعي يقضي بأن تكفل الدولة المواطنين 
جميعًا من خالل نظام إعاش�ة وطبابة بالحد 
األدنى، وفي معظم دول أوروبا يش�مل هذا 

النظام األجانب المقيمين شرعيًا. 

كفن. الَكَفُن: الثوب األخير.

كفهر. اكَفَهرَّ الجو: أظلم من غيوم أو غبار. 
واكفه�رَّ وجه�ه عندما علم بم�ا حدث: أي 

اْرَبدَّ واْسَوّد.

ي�ِكلُّ  )ال  نق�ول  تع�ب.  َكالالً:  َي�ِكلُّ  َكلَّ 
/ الكلي�ل:  التع�ب.  وال�َكالُل:   .) يَم�لُّ وال 
األباع�د.  مي�راث  / الَكالَل�ة:  الضعي�ف. 
يم�وت الم�رُء ال ل�ه ول�د وال وال�د، فترث 
النس�اء واألباع�د. / َكال: ح�رف نف�ي في�ه 
َم�ا: في كل م�رة، )ُكلَّم�ا تغيَّب  زج�ر. / ُكلَّ
ر كلَّما فال  جاءن�ي بع�ذر جدي�د(. وال ُتَك�رَّ
نق�ول »كلم�ا كان ال�كالم أقص�ر كلما كان 
يق�ع  اس�م  »كّل«  أ(   : / ُكلٌّ أفض�ل«.  ذل�ك 
نا سجلنا أسماءنا(،  مواقع ش�تى، مبتدًأ: )كلُّ
وخب�رًا: )المواط�ن الصال�ح ُكلُّ م�ن عاش 

كلُّ  )ينش�د  وفاع�اًل:  لوطن�ه(،  وطن�ه  ف�ي 
ام�رٍئ مصلحته(. ب( قد ال يأتي بعد »كل« 
مض�اف إلي�ه فيناله�ا عندئٍذ التنوي�ن: )يريد 
كلٌّ لنفس�ه الخي�ر(. ج( تأتي ظرف�ًا )أصوُم 
كلَّ خمي�س(، )كلَّ ع�اٍم وأنتم بخير(. وَمن 
رَفَع )كّل( فقال: »كلُّ عاٍم وأنتم بخير« فقد 
جَعله�ا فاع�اًل لفع�ل مح�ذوف. د( وتأت�ي 
كّل توكي�دًا. ]راج�ع التوكي�د تحت »أكد«[ 
/ كاِل. ف�ي عب�ارة )تأملت في كال األمرين، 
األمري�ن  وكال  المس�ألتين،  كِلت�ا  وف�ي 
وكلت�ا المس�ألتين مهم�ة( كال وكلتا  مه�م، 
تلزم�ان هذه الصورة. وأم�ا إذا جاء بعدهما 
ضمي�ر فتتغيران بحس�ب الموق�ع اإلعرابي 
كَِلْيِهما  وكلتاهم�ا، ورأي�ت  كالهما  )ج�اءا 

وكِْلَتيِهما(. 

 : َكَلَ َي�ْكأَلُ الناس برعايته: حفظهم. / الَكَلُ
العشب. 

ُكَل�ًى.  والجم�ع  والُكْلَيت�ان،  الُكْلَي�ُة  كال. 
بتسكين الالم.   ، وااللتهاب الُكْلِويُّ

فيروس�ي يصي�ب  الَكَل�ُب: م�رض  كل�ب. 
اإلنسان من عضة كلب مصاب. / التَّكاُلُب: 
الح�رص عل�ى الم�ال واختطافه ح�الالً أم 
حرامًا فِْعَل الكالب إذ تجتمع على فريس�ة. 
اَش�ُة التي  الَكمَّ ُب والجمع كالليب:  / الُكالَّ

تقلع بها المسامير واألسنان. 

َكَل�َح َيْكَلُح ُكُلوحًا: عبس. والزمن الَكالُِح: 
الشديد، الذي يضيق فيه الرزق. / َكَلَح لون 
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الثوب: تغيَّر مع طول اللبس.

كل�س. الكِلُس: الِجير. م�ادة قوامها عنصر 
الكالسيوم كالطباشير، والحجارة اللينة. 

العب�ارة  ْوَس�م،  الرَّ الكليش�يه:  كل�ش. 
المستهلكة. ]انظر في رسم[

َكلِ�َف َيْكَلُف َكَلفًا: أحب بقوة. / التَّكليف: 
الفرض، ﴿ال ُيَكلُِّف الله َنْفسًا إال ُوْسعها﴾. 
/ )المنص�ب تكلي�ف ال تش�ريف(، أي أن�ه 
الش�رف.  لني�ل  تعيي�ن  ال  بمهم�ة  تكلي�ٌف 
/ ُكْلَف�ة، والجم�ع ُكَلٌف: م�ا يتكلفه اإلنتاُج 
من مال، بدون الربح، ومثلها التَّْكلِفة، بكسر 
الت�اء، )البيع بس�عر التَّْكِلَف�ة(. / الُكَلُف: ما 
يحتاجه الخياط من بطانة وحش�وة وخيوط 
ال�ُمَكلَّف: الذي  وأزرار. / رئي�س ال�وزراء 
ُيتِمَّ تش�كيل الحكومة بعد. / ال�ُمَكلَّف:  لم 
الش�خص البال�غ ال�ذي أصبح مطلوب�ًا منه 

القيام بالعبادات والنفقات. 

َمْكُلوٌم.  َيْكِلُم َكْلمًا: ج�رح. والجريح  َكَل�َم 
والفاق�دة مكلوَم�ة الحش�ا. / ِعْل�م الكالم: 
إلثب�ات  الحج�ج  وترتي�ب  اس�تنباط  عل�م 
العقائد ديني�ة. وأصحابه ال�ُمتكلِّمون وأهل 
ال�كالم. / الَكلَِمة: اللفظ�ة. ووردت كِْلَمٌة. 
الن�اس:  / كالم  موس�ى.  الل�ه:  / وَكلِي�ُم 
التقري�ر  عناص�ر  فم�ن  إعالم�ي.  مصطل�ح 
اإلعالمي مجموعٌة من االقتباس�ات تس�اق 
متتالي�ة. و»كالم الن�اس« يضم نب�ذًا صوتية 
لس�يدات ورجال وش�بان يصفون األوضاع 

ف�ي مخي�م اللج�وء مث�اًل، بضع ث�وان لكل 
منهم، وبدون ذكر أسمائهم وال كتابتها على 
الشاش�ة ف�ي التلف�زة، ث�م بعد انته�اء »كالم 
الناس« تأتي مس�ؤولة اإلغاثة واسمها على 
الشاش�ة فتتحدث عن نق�ص التمويل، إلخ. 
هذا الحش�د من االقتباسات، »كالم الناس« 
يك�ون عنص�رًا فاع�اًل إذا اجته�د المراس�ل 
ف�ي العث�ور عل�ى ح�االت مختلف�ة وعل�ى 
أش�خاص يجيدون التعبير، وإذا أنفق بعض 
الوقت في اقتناص العبارات المؤثرة. وهذه 
المفردة اإلعالمية تكشف بسهولة المراسل 
الكس�ول الذي يسوق أول خمسة اقتباسات 
كيفم�ا اتف�ق. كالم الن�اس يس�ميه بعضه�م 

فوكس بوب.

كّم. َكْم: ُينصب االس�م بعدها إن استفهمنا 
المدرس�ة؟(،  ف�ي  غرف�ًة  )ك�م  ع�دد:  ع�ن 
دين�اٍر  )بك�م   : ج�رٍّ ح�رف  س�بقها  إن  إالَّ 
للتكثير:  المعط�ف؟(. / وثم�ة »ك�م«  ه�ذا 
)ك�م وزيٍر طار بس�بب ام�رأة(، أو )كم من 
ك�م للتعجب في  وزي�ٍر..(. / ويس�تعملون 
أس�لوب مترج�م: »ك�م أن�ت جمي�ٌل أيه�ا 
)م�ا  العرب�ي:  واألس�لوب  العصف�ور!«، 
أجمَل�ك أيه�ا العصف�ور!(، ول�ك أن تقول 
)ي�ا لجم�ال العصف�ور! ويا له م�ن عصفور 
جمي�ل، وَأْجِمْل به من عصفور(، وكل هذه 
أس�اليب عربية. فأما »كم أنت جميل« فهي 
م�ن المترَج�م، إال أنه�ا تج�يء مقبول�ة في 
يٌَّة،  عب�ارة كقولك )كم ُأِح�بُّ وطني(. / َكمِّ
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وال�كاف مفتوح�ة: مق�دار. وقال�وا: )هناك 
َك�مٌّ هائٌل من البضائ�ع الجديدة(، يقصدون 
)عندن�ا  الَكْي�ف:  وضده�ا  / الَك�مُّ  كمي�ة. 
ثالثمئ�ة جامع�ة ف�ي الوط�ن العرب�ي، ه�ذا 
ا عن الَكْيف فالمس�ألة يطول  ، وأمَّ عن الَكمِّ
ش�رحها(. / الكَِماَمُة والجم�ع ِكماماٌت: ما 
امة  يق�ي م�ن الغازات الس�امة. وقال�وا الكمَّ

ايضًا. 

كمد. الَكَمد: الحزن الش�ديد. الكَِماْدُة، بال 
ة: خرقة ُيْضَغط بها الجرح.   َشدَّ

اَش�ُة: أداة  كم�ش. انكمش: تقلَّ�ص. والَكمَّ
نزع المسامير. 

. االمتحان التكميلي:  َكُمَل َيْكُمُل َكماالً: تمَّ
امتح�ان الح�ق يعق�د لم�ن ل�م يوف�ق ف�ي 
اإِلْكم�ال.  ْوُه  وس�مَّ األصل�ي،  االمتح�ان 
واالنتخاب�ات التكميلية: انتخابات محدودة 
لتعوي�ض نائ�ب توفي أو اس�تقال. مصطفى 
كم�ال )ت 1938(: رئي�س تركي�ا األس�بق، 
وُتدَعى الس�نوات العش�رون الت�ي كان فيها 
زعيم�ًا فرئيس�ًا الحقب�َة الكماليَّة، ومصطفى 
كام�ل زعيم الحزب الوطن�ي بمصر وتوفي 

عام 1908.

َكَمَن َيْكُمُن ُكُمونًا: ٱستتر. / )نصبوا الَكِميَن 
والَكمائن لجن�ود العدو(. / )أما وقد ذكرنا 
اء(، أي  التعليم المدرس�ي فٰههنا َمكَم�ُن الدَّ
�ون: من الَبهارات.  . / الَكمُّ موضع�ه الخفيُّ
ونبت�ة الكمون تكتفي بقليل م�ن الماء، قال 

بعط�اء: )ال  الروم�ي مس�تنجزًا وع�دًا  اب�ن 
�وٍن بمزرع�ٍة.. إن فاَت�ه الماُء  تجَعَلنِّ�ِي كَكمُّ
أغنَْت�ه المواعيُد(. / الَكم�اُن والَكَمنَْجُة: آلة 

موسيقية. 

كمه. األْكَمُه: الكفيف بالوالدة. 

َكنَّ َيِك�نُّ َكنًَّا: َأْخَفى. وال�َمْكنون: ال�ُمَخبَّأ. 
الم�َْوِق�د.  َكَواني�ُن:  والجم�ع  / الكاُن�ون، 
ديس�مبر.  التعري�ف:  ب�أل  األول،  / كان�ون 
وكانون الثاني: يناير. / الَكنَُّة، بفتح الكاف: 
كنائ�ن. / والكِنَاَنُة:  زوج�ة االب�ن. الجم�ع 

كنائِن. َجْعَبُة السهام، والجمع أيضًا 

كن�ا. َكنَّ�ى الش�خص: ن�اداه بُكنيت�ه، أي ي�ا 
ي الولد أو  أب�ا ف�الن. / كان�ت العرب تس�مِّ
البن�ت اس�مًا، وتكنِّي�ه ُكني�ًة عن�د ال�والدة، 
ُل الش�اعر بالع�ذراء ذاكرًا لها  وم�ن هنا تَغزُّ
كني�ة، )يا ُأمَّ َعْمرٍو جزاِك اللُه مغفرًة.. ُردِّي 
ا امرؤ القيس  َعَليَّ ف�ؤادِي كالَّذي كانا(. فأمَّ
وقول�ه )َكَدْأبِ�َك ِم�ن ُأمِّ الُحَوْي�ِرِث قبَله�ا.. 
َباِب بَِمْأَسِل( فال ندري أكان  وجارتِها ُأمِّ الرَّ
يتغ�زل بعذارى أم بأمه�ات، فهو القائل بعد 
أبي�ات )وِمْثِلِك ُحْبَلى قد َطَرْقُت وُمْرِضٍع.. 
فَأْلَهْيُته�ا ع�ن ِذي َتَماِئَم ُمْح�ِوِل( والطُُّروق 
الزي�ارة لياًل. وجم�ع الُكنَْية ُكنَ�ًى. / الكِناَيُة 
ف�ي البالغة: كلمة أو عبارة لها معنًى خفّي. 
ففالن »طويل اليد« معناها الخفي أنه لص، 
وف�الن »طويل الباع« معناه�ا الخفي أنه ذو 
مق�درة، وفالن »رفي�ع الِعماد« أي أن عمود 
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خيمت�ه ع�اٍل، والمعنى الخفي أنه س�يد في 
قومه فخيمته كبيرة.

د  كنب. الَكنََبُة وجمعها َكنَباٌت: كرسي ُمنَجَّ
يس�هل الجل�وس علي�ه ويصع�ب القيام من 
علي�ه، ويك�ون لواح�د أو الثني�ن أو لثالثة. 
وح�زب الكنب�ة: المتفرجون عل�ى الحدث 

السياسي أو الثوري وال يشاركون فيه. 

َكنْتِي�ن: مطع�م المدرس�ة أو الش�ركة، إلخ. 
وبالعربية ال�َمْقِصف.

حس�ن  عصف�ور   : والَكنَ�اِريُّ الَكنَ�اُر  كن�ر. 
الصوت. 

َكنَ�َز َيْكنُِز َكنْ�زًا: راكم الم�ال. الَكنُْز: المال 
المخب�وء. / ال�ُمْكَتنِ�ُز: الممتلئ ش�حمًا أو 
أف�كارًا، )هذا مقال مكتن�ز ال تجد فيه كلمة 

زائدة(. 

َكنََس َيْكنُُس َكنْسًا: أزال وجرف بال�ِمْكنََسة. 
والَكنيس�ة  اليه�ود،  معب�د  / الَكنِي�ُس: 

للمسيحيين. 

كنش. الُكنَّاُش والُكنَّاَشة: الدفتر. 

كنف. )تربَّى في َكنَِف عمه( أي في رعايته./ 
)أكناُف بيت المق�دس( المناطق المجاورة 
للق�دس. / يكَتنُِف�ه: يحي�ط ب�ه. / الَكنيف: 
المرح�اض. / الُكناَفُة: خبز وجبن وس�من 

وسكر، وهات من يتقنها. 

كن�ه. ُكنُْه الش�يء: حقيقته، )س�ألته عن ُكنِْه 

المهم�ة(. / االْس�تِْكنَاُه: الفح�ص ع�ن كنه 
وحقيقة الش�يء، )في مس�عًى الستِْكنَاه هذه 
الظاه�رة الغريبة ال بد من الخوض أوالً في 

تاريخها(.

كه�رب. الَكهَرَب�اُء: م�ن تجلِّي�ات الطاق�ة. 
فينت�ج  ُيدَل�ُك  ال�ذي  الخ�رز  والَكْه�َرُب: 
الكهرب�اء الس�اكنة. كلم�ة الكهرباء فارس�ية 
ي  وأخذناه�ا، واللغ�ة الفارس�ية اليوم تس�مِّ

الكهرباء باسم عربي، تسميها البرق.

كه�ل. الَكْه�ُل: الرج�ل ال�ذي بل�غ الثالث�ة 
الخمس�ين.  والثالثي�ن، ويظ�ل كه�اًل حتى 
وجعل�وا الثالثة والثالثين ب�دء الكهولة ألن 
القرآن وصف عيس�ى عليه السالم بالكهل، 
﴿ويكل�ُم الن�اَس ف�ي المه�ِد وكه�اًل وم�ن 
الصالحي�ن﴾ وُرف�ع عيس�ى وه�و ف�ي نحو 
الثالث�ة والثالثي�ن. وجم�ع الكه�ل ُكُه�وٌل، 
والَكَواِه�ل:  / الَكاِه�ُل  َكَه�الٌت.  والَكْهَل�ة 
أعل�ى الظهر، )ُألقيت على كاهله مس�ؤولية 

كبيرة(. 

، والجمع  كهن. الكاِهُن في المسيحية الَقسُّ
َكَهنٌَة. وفي عقيدة السامريين واليهود: رجل 
/ الَكَهنُ�وت:  الكَِهاَن�ُة.  وحرفت�ه  الدي�ن. 
المرات�ب الكنس�ية. بينم�ا الاله�وت: عل�م 
الطبيع�ة  والنَّاُس�وت:  المس�يحي،  الدي�ن 
ف�ي  / الكاِه�ُن  المس�يح.  للس�يد  البش�رية 
َن:  اٌن. / َتَكهَّ اف، والجمع ُكهَّ الجاهلية: العرَّ

تنبََّأ. 
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كوالي�س. الَكَوالي�س: م�كان خلف خش�بة 
المسرح، يمكث فيه الممثلون قبل الظهور. 
/ وكواليس السياسة ما ال يظهر من صفقاتها 
االنتخابية:  الَكْوَلَس�ة  واش�تقوا  وتحالفاتها. 

أي عقد التحالفات، وتبادل المنافع سرًا. 

كوك�ب. الكوك�ُب: ِج�رم س�ماوي يعكس 
المجموع�ة  ف�ي  والكواك�ب  غي�ره.  ض�ْوء 
ال�ُمْش�َتري،  حجمه�ا:  بحس�ب  الشمس�ية 
َهَرة،  ُزَح�ل، ُأوراُنوس، نِبُت�ون، األرض، الزُّ
ي�خ، ُعَط�اِرد، بلوتو. وبع�ض أقمارها  ال�ِمرِّ
أكب�ر من عط�ارد، وقمُرن�ا أكبر م�ن بلوتو. 
الفلك�ي  2006 أص�در االتح�اد  وف�ي ع�ام 
العالم�ي تعريف�ًا جدي�دًا للكوك�ب خرج به 
بلوت�و م�ن كواك�ب المجموعة الشمس�ية، 
والمسألة مدار جدل. / الَكْوَكَبُة: الجماعة، 

وخاصة من الفرسان. 

ُكولِيرا: وباء. وهو بالعربية الَهْيَضة.

َك�َوى َيْكِوي َكيًَّا: َصَلى وَمَل�َس بال�ِمْكواة. 
. وكان�وا يكوون موضع  واء الَكيُّ وآخ�ر الدَّ
ة:  ال�داء ف�ي بعض وس�ائل عالجه�م. الُكوَّ

النافذة.

كي�ت. )كان يقول إن المش�روع س�يتكلف 
كذا وكذا مليونًا، وإنه يملك معظم األسهم، 
اب(. كيت  وكْيَت وكْيت، ثم اكتشفنا أنه نصَّ

وكي�ت: الختص�ار كالم كثي�ر، وك�ذا وكذا 
الختص�ار األرقام لذا ننصب ما بعدها على 
التميي�ز )ق�ال إن�ه دفع ك�ذا وكذا دين�ارًا في 

أثاث بيته(. 

اله�واء.  تبري�د  جه�از  ال�ُمَكيِّ�ف:  كي�ف. 
/ )َكْي�َف الح�اُل( م�ا بع�د كيف مرف�وع إذا 
كان اس�مًا. وكيف نفُسها جعلوها حاالً بعد 

أن تعبوا في إعرابها. 

األَل�ف.  اإلغريقي�ة:  ف�ي  الكيل�و  كيل�و. 
والكيلومت�ر:  غ�رام،  أل�ف  والكيلوغ�رام: 
ألف متر. / نقول: خمس�ة عش�ر كيلوغرامًا 
وكيلومت�رًا، وجاز خمس�ة عش�ر كيلوغراٍم، 
وكيلومتٍر، على اإلضافة. ]انظر الرأس�مالي 
في رأس[ / الكيلوبايت: حجم معين للمادة 
ف�ي الحاس�وب، واألحجام في الحاس�وب 
تس�ير بخط�وات أْلفيَّ�ة، فالميغاباي�ت: ألف 
والغيغاباي�ت: أل�ف ميغابايت،  كيلوباي�ت، 

والتيرابايت: ألف غيغابايت. 

كيِميائ�ّي  الِكيِمي�اء  إل�ى  النس�بة  كيِمي�اء. 
ة أصبحت  الكيماِويَّ واألس�لحة  وكِيَم�اِوّي. 
توص�ف، بعد أن اش�ُتهرت بع�ض األنظمة 
وه�ي  فق�ط،  »بالكيم�اوي«  باس�تعمالها، 
غازات سامة كالخردل والسارين والكلور، 
وقنابل حارقة كالنابالم والفسفور األبيض.
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الالم

ل. ال�الم حرف يك�ون غليظًا ويكون رقيقًا. 
ة أماك�ن أش�هرها لفظ  يظه�ر ه�ذا ف�ي ع�دَّ
الجالل�ة، الل�ه. فالالم فيه غليظ�ة يمتلئ بها 
الف�م م�ا بين اللس�ان وس�قف الف�م بالهواء 
)ي�ا َألله(، لكنها تصبح رقيقة إذا ُس�بَِق لفُظ 
الجاللة بكس�رة )بِالله عليك(. وكل كس�رة 
تسبق الالم تجعلها رقيقة. / الالُم َنْحِويًا: أ( 
تجر االسم: )األرُض للفالِح(، ب( تنصب 
المضارع في عدة أساليب: )تنحنح السياسي 
استعدادًا لِيستنكَر العمليَة(، )انتهت الجلسة 
األولى لِيتبيََّن أن الخبير غير خبير(، )ما كان 
العدوُّ لِينس�حَب بدون مقاوم�ة(، ج( تجزم 

المضارع: )لِنقاطْع بضائَع العدّو(.  

ال: أ( نافية غير عاملة، يبقى المضارع بعدها 
مرفوعًا على األصل: )ال يموُت الذئب وال 
يفن�ى الغنم(، ب( ناهية جازمة: )ال ُتصالِْح 
وأن�ت ضعي�ف(، ج( نافي�ة للجن�س، يليها 
مصلح�َة  تنوي�ن: )ال  بغي�ر  اس�م منص�وب 
لن�ا في تخري�ب عملية الس�الم(. ]راجع ال 
النافي�ة للجنس تحت »جن�س«[، د( عاطفة 
تأت�ي غالب�ًا بي�ن اس�مين: )نري�ُد أفع�االً ال 

أقواالً(. 

الب. اللُّوب�ي: جماع�ة الضغ�ط. وجماع�ة 

السياس�ة،  ف�ي  أميرك�ي  مفه�وم  الضغ�ط 
مؤي�دي  تمث�ل  ضغ�ط  جماع�ات  فهن�اك 
حم�ل المدنيي�ن للس�الح، وأخ�رى مؤيدة 
إلسرائيل، وثالثة مناهضة لإلجهاض، إلخ. 
/ اللُّوب: نتفة موسيقية يستعملها اإلذاعيون 
وأه�ل التلف�زة ش�ريطًا مصاحب�ًا ل�كالم أو 
صور، وتكرر مرات كثيرة بحسب الحاجة، 
ُب:  وهي بضاعة الكسول في الغالب. / الالَّ

الحاسوب المتنقل.

. اَلَت ساعَة  الت. اَلَت حيَن َمنَاٍص: ال َمَفرَّ
َمنَْدٍم: فات األوان. 

الكتاب�ة  الالتيني�ة: نظ�ام  األح�رف  التين�ي. 
ال�ذي تنتهج�ه لغ�ات غ�رب أوروب�ا، وهو 
النظام المعتمد ف�ي الرموز الكيماوية، وفي 
تس�مية األجناس واألن�واع الحية، ومن هنا 
تعيَّ�ن عل�ى كل متعل�م إتقانه بوصف�ه نظامًا 
عالميًا معتمدًا في العلوم. ويقابله في ش�رق 
أوروب�ا نظام األح�رف الِكِريِليَّة، وبه تكتب 

الروسية والبلغارية ولغات عديدة أخرى. 

، )الَث الِعَماَمَة على  الَث َيُل�وُث َلْوثًا: ل�فَّ
�َخ. / اللُّوَث�ُة: َمسٌّ من  َث: وسَّ رأس�ه(. / َلوَّ
الجن�ون، وفالن ُمْلَت�اُث العقل: مخَتلُّه، وبه 

ُلوَثٌة أو التَِياٌث.
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الَح َيُل�وُح َلْوح�ًا: ظهر. / َلْوَح�ٌة وَلْوحاٌت: 
واللَّوائِ�ُح:  القائم�ة.  / الالئَِح�ة:  َرْس�َمٌة. 

القوانين الداخلية. 

الَذ َيُلوُذ َلْوذًا ولِياذًا: لجأ. الََذ بالصمت: لجأ 
إل�ى الصمت. / ال�َم�الُذ: الملجُأ. وال�َمالُذ 
الضريب�ي: بل�د يقيم في�ه األثري�اء تهربًا من 
دف�ع الضرائب في بلدهم األصلي. وس�ماه 
مًا  بعض المترجمين »الجنَّ�ة الضريبية« توهُّ
ألن تهجئ�ة كلمة مالذ »هيف�ن« وكلمة جنة 
»هفن« في اإلنجليزية بينهما فارق طفيف. 

والأدرية:  والإرادي،  والنهاي�ة،  الس�لكي، 
ال�ال تكت�ب ملتصق�ة بالكلمة الت�ي بعدها، 
ًا ليس�ت حرف نفي بل بادئة، أي  فهي نحويَّ

جزءًا من الكلمة. 

َد وأفنى. التَّالشي:  اَلَشى ُيالِشي ُمالشاًة: بدَّ
االضمح�الل والتحول إلى الش�يء، )نحن 
نتالَف�ى الخط�أ أي نتجنَّبه، ونري�د لألخطاء 
أي  تتالش�ى  أن  الكت�اب  ف�ي  المطبعي�ة 

تختفي(. 

الَط َيُل�وُط: فَع�ل فِْع�َل قوم ل�وط. والفعل 
لَِواٌط.

ياق�ة البدني�ة،  الَق َيِلي�ُق لَِياَق�ًة: ناَس�َب. واللِّ
بكسر الالم: استعداد الجسم ألداء الحركات 
يَقُة: قَطعُة ُلبَّاٍد توضع في قعر  العضلية. / اللِّ

ال�ِمْحبرة. ]انظر سبب وضعها في لبد[

كالم�ًا  تكل�م  أو  َمَض�َغ،  َل�ْوكًا:  َيُل�وُك  الَك 

فارغًا، أو تناول أعراض الناس فهو يلوُكها. 

ْؤُلَؤُة،  ألأل. َت�أَلْأَلَ َيَت�أَلْأَلُ َتأَلُْلَؤًا: َلَم�َع. / اللُّ
ة ف�ي ج�وف  رَّ والجم�ع ُلْؤُل�ٌؤ وآللِ�ُئ: ال�دُّ
الصدفة. / لَِئال: كيال، )فلنسرع لَِئال نتعرض 

لِلَّوم مرة أخرى(. 

أَلََم َيأْلَُم أَلْمًا: ضمَّ طرفي الجرح. فإن انضم 
لها الشاعر  الجرح فقد الَتَأَم َيْلَتِئُم التَِئامًا، وسهَّ
للوزن عندما قال: )فإذا ما اْلَتاَم ُجْرٌح.. َجدَّ 
�ُة، وهو َلئيٌم  ْؤُم: الِخسَّ بالتَّْذكاِر ُجْرُح(. / اللُّ
وه�م لِئ�اٌم وُلَؤماُء. / َيَت�الَءُم: يتوافق، )لون 
الكنب�ة يت�الَءم ولون الس�تائر(، )ه�ذه غرفة 
ُمالئِم�ة، ولكن األولى أكث�ر ُمالَءَمًة لطبيعة 

عملي(. 

الَم َيُلوُم لْومًا: الَمُه على تقصيره، وال نقول 
َله  ئَِمِة: أي َحمَّ الم عليه. / وَأْنَحى عليه بالالَّ
اَمة: الضمير الحي الذي  اللَّْوم. / النَّْفُس اللَّوَّ

يمعن في لوم صاحبه.  

ا  الَن َيِلي�ُن لِين�ًا ولَِيانًا: غدا َمِرنًا سِلس�ًا، )َأمَّ
الع�ُدوُّ فإنَّا ال َنِليُن َلُهْم.. حتى َيِليَن لِِضْرِس 
ي�ِن: أحرف  اللِّ أح�رف  الَحَج�ُر(.  الماِض�ِغ 

الِعلَّة، األلف والواو والياء.  

أَلٍْي  وبع�د  )انتظرن�ا طوي�اًل،  إِْبط�اء،  أَلٌْي: 
وصلت سيارة اإلسعاف(.    

ثوب�ه  م�ن  أمس�كه  بَتاَلبيبِ�ه:  أمس�ك   . ل�بَّ
العق�ل.  واألَْلب�اب:   ، / اللُّ�بُّ العن�ق.  عن�د 
وذوو األَْلَب�اب: العق�الء. واللَّبيب: العاقل، 
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علي�ه  َتْخَف�ى  ال  ال�ذي  اللبي�ب:  والق�ارئ 
الخال�ص  َب�اب:  / اللُّ المطبعي�ة.  األخط�اء 

النقي من كل شيء.   

َب�ُأ: أول لب�ن الش�اة عن�د والدته�ا،  لب�أ. اللِّ
ويكون شديد الدسم. 

عوة: اس�تجاب له�ا، )جئنا َتْلبَِيًة  لبا. َلبَّى الدَّ
َتْلبَِي�ًة ل�ك(. / لبَّْي�َك: دع�وة  لدعوت�ك، أو 

الحاج، أي »َنْلَزُم طاعَتك يا رب«. 

َلْبثًا: مكث.  َيْلَبُث  َلبَِث 

َلَب�َد َيْلُب�ُد ُلُب�ودًا: مك�ث ف�ي مكانه س�اكنًا. 
بالغي�وم: تكاثف�ت فيه�ا  الس�ماء  / تلبَّ�دت 
بَّاد: نس�يج خشن كان الخطَّاط  الغيوم. / اللُّ
يجعل�ه في قعر الدواة ك�ي ال يندلق الحبر، 
ْبَدُة:  وك�ي َتس�َتِمدَّ من�ه القصب�ُة بق�در. / اللِّ
الش�عر عل�ى رأس األس�د الذك�ر. / اللَُّبد: 
الكثي�ر، ﴿يقوُل َأْهَلْك�ُت َماالً ُلَبدًا﴾. / ُلَبٌد: 
اس�م آخِر َأنُس�ِر لقمان في القص�ة القديمة، 
وكان لقم�ان ُأوتِ�َي ُعمَر س�بعة َأْنُس�ر، كلما 
مات َنس�ر جاء َنسر. وعاش آخُر نسر، وهو 
ُلَب�ٌد، طوي�اًل. فقال�وا لمن طال بق�اؤه: طال 

األبد على ُلَبد.

َيْلَبُس ُلْبس�ًا: ارت�دى. / الَتَب�َس األمر  َلبِ�َس 
علين�ا: اختل�ط. فهن�اك التِباٌس في�ه، وهناك 
ُلْب�ٌس، بض�م ال�الم. / ه�ذا األم�ر ُمْلَتبِ�ٌس: 
الظ�روف  / ال�ُمالَبَس�ات:  غام�ض.  أي 

والتفاصيل، )مالبسات القضية(.

َباَقُة: حس�ن التصرف. والش�خص  اللَّ لب�ق. 
َلبٌِق. 

بِيَك�ُة: طع�ام من لب�ن ودقيق وتمر  لب�ك. اللَّ
ملتوت بالسمن يؤكل دون طبخ، فال عجب 

ى اضطراُب المعدة التََّلبُّك. أن ُيسمَّ

لبالب. شجرة اللَّبالب: نبتة تتسلق الجدراَن 
وجذوع األشجار.

اِئُب  بُن أيضًا: الرَّ َبُن: الحلي�ب، واللَّ لب�ن. اللَّ
َبان: حليب األم،  ب�ادي. / اللِّ المع�روف بالزَّ
َبنَ�ُة: الرائب  )أرضعت�ه بلِبانها س�نتين(. / اللَّ
َبان: صمغ  بع�د تصفي�ِة َقْدٍر م�ن مائ�ه. / اللُّ
بِنَة،  َباَنُة: الحاجة والشهوة. / اللَّ ُيْعَلك. / اللُّ
بِنَة  والجم�ع َلبِ�ٌن: الطُّوب�ة، )التعليم ه�و اللَّ
بَّاَنة:  األول�ى ف�ي ص�رح األم�ة(. / َدْرُب اللَّ
درب التَّبَّانة، اس�م مجرتن�ا. ]انظر في تبن[ 
 : َبنِ�يُّ اللَّ / الل�ون  الثديي�ات.  ُبوَن�ات:  / اللَّ

األزرق الفاتح. 

َثُة، بال شدة على الثاء: َمْغِرز األسنان.  لثا: اللِّ

ف نط�َق بعض األحرف  َلثِ�َغ َيْلَث�ُغ َلْثغًا: حرَّ
ُلْثَغ�ٌة.  وعندهم�ا  َلْثغ�اُء،  وه�ي  أْلَث�ُغ  فه�و 
/ َأْلَث�ُغ ال�راِء يجعله�ا ي�اء فيق�ول َميَّ�ة بدل 
ة، ويجعلها ظ�اء فيقول مظَّ�ة، ويجعلها  َم�رَّ
ة،  ة، ويجعلها غينًا فيقول َمغَّ ذاالً فيق�ول َم�ذَّ
، كما ق�ال الجاحظ  ُهنَّ وه�ذه األخي�رة أخفُّ
ف�ي البي�ان والتبيي�ن. وإنم�ا اهت�م الجاحظ 
باألم�ر ألن واِصَل بَن َعطاٍء المعتزلي رفيقه 
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ف�ي المذه�ب كان ألث�غ راٍء، غي�ر أن�ه كان 
يخط�ب الخطبة الطويلة ال يورد فيها حرف 
د للفاء فأف�اء، والمردد للتاء  ال�راء. وال�ُمَردِّ
َتْأت�اء؛ وثمة م�ن ال َيخُرُج الحرف من حلقه 
إال بجه�د فه�ذا الذي »في لس�انه ُحْبَس�ة«، 
وك�ذا كان أب�و تم�ام واألدي�ب سومرس�ت 
م�وم والملك جورج الس�ادس والد الملكة 

إليزابيث الثانية.

َث�ام: القناع. َأَماَط  َلَث�َم َيْلثُِم َلْثم�ًا: َقبََّل. / اللِّ
َث�اَم: كش�ف، )أماط المس�ؤول اللثام عن  اللِّ
تفاصيل الحادث�ة(. / الُمَلثَّمون: متظاهرون 
مَقنَُّع�ون اتِّق�اًء آلالت تصوي�ر المخابرات. 
/ الُمَتَلثِّ�م: الواض�ع قناع�ًا، )ُكلٌّ ُيش�يُر إلى 

ُمَتَلثُِّم(. ُه بَِضميِرِه  ريَرِة وجُهُه.. فكَأنَّ السَّ

�ُة البح�ر:  َل�جَّ َيَل�جُّ َلجاج�ًا: تم�اَدى. / ُلجَّ
وسطه. / اللَُّجوج: ال�ِمْلَحاح. / َتَلْجَلَج في 

كالمه: اضطرب وتردد.

َيْلَج�ُأ ُلُج�وءًا: احتم�ى. فه�و الِج�ٌئ.  َلَج�َأ 
ن�ي، )َأْلَجَان�ي الفق�ُر إلى  / َأْلَجَأن�ي: اْضَطرَّ

العمل في غير مهنتي(.

َخُب. الجيش اللَِّجب:  لج�ب. اللََّجُب: الصَّ
الكبير الصاخب. 

لج�م. َأْلَجَم ُيْلِج�ُم إِْلجامًا: َكَبَح، )على كل 
واللِّج�اُم،  ُيْلِج�َم س�فهاءه أوالً(.  زعي�م أن 
والجمع ُلُجٌم: ما يوضع على فم الحيوان.  

َلْجنَ�ٌة: مجموعة أش�خاص يكلَّفون  لج�ن. 

َجْيُن:  لَِج�اٌن. / اللُّ بدفن مش�كلة. والجم�ع 
ة.  الِفضَّ

ر الطلب، فهو  ل�ّح. َأَل�حَّ ُيِل�حُّ إِْلحاح�ًا: ك�رَّ
: المهم.  ِمْلح�اٌح وَلُح�وٌح، واألم�ر ال�ُملِ�حُّ
 . / َأَل�حَّ الن�ْزف على المريض: زاد واس�تمرَّ
�ًا: أي أنَّ أب�اه أخو أبي  / ه�و ابن عم�ي َلحَّ

حقًا، نقول اليوم »هو ابن عمي َلَزمًا«. 

لح�ا. َلَح�ى َيْلَح�ى َلْحي�ًا: لعن، لح�اه الله: 
والتَّالحي:تب�ادل  / ال�ُماَلَح�اة  الل�ه.  قبح�ه 
/ اللَّْح�ُي:  الق�ارص.  وال�كاِم  االتهام�ات 
عظم الفك الس�فلي، وهما َلْحياِن من يمين 
ْحَي�ُة، والجم�ع لَِح�ًى: ش�عر  وش�مال. / اللِّ

َقن، وصاحبها الم�ُلَتحي.      الخدين والذَّ

َلَح�َد َيْلَح�ُد َلْح�دًا: دف�ن. اللَّْحد: َش�قٌّ في 
جانب القب�ر. / َأْلَحَد: مال عن الدين، ﴿إِنَّ 
ُيْلِحُدوَن في آياتِنا ال َيْخَفْوَن علْينا﴾.  الذيَن 

َلِح�َس، بكس�ر الحاء في المعاج�م، َيْلَحُس 
َلْحَس�ًا: َلِعَق. وق�ال الكرمي صاحب معجم 
اله�ادي: »ولكنَّ الناس يقولون َلَحَس بفتح 

الحاء«.

َلَح�َظ َيْلَح�ُظ َلْحظًا: رمق بعين�ه. / ُمالَحَظة 
وَمْلُحوَظ�ات:  َمْلُحوَظ�ة   = وُمالَحَظ�ات 
والجم�ع  / اللَّْح�ُظ،  وتعليق�ات.  نِق�اط 
لِح�اظ: النظ�ر، أو العين�ان، )له�ا َلْحٌظ فاتر 
يذي�ب قل�وب الرج�ال(. / اللَّْحَظ�ُة: المدة 
القصي�رة. / عبارة »حانت لحظ�ة الحقيقة« 
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ل من استعملها في اإلنجليزية  مترجمة، وأوَّ
همنغ�واي، وفي العربية من�اِدُح كثيرة: أزف 
الوق�ت، وهذه لحظ�ة حاس�مة، أو فاصلة، 
وهذه ساعة الحس�م، واآلن توضع المسألة 

على ال�ِمَحّك. 

. اللَِّحاُف:  لحف. َأْلَحَف ُيْلِحُف إِلحافًا: َأَلحَّ
اللِّح�اف  بي�ت  ون  ويس�مُّ س�ميك،  غط�اء 

ال�ِمْلَحَفة. / يْلَتِحُف: يتغطَّى باللحاف. 

َلِح�َق َيْلَحُق َلَحاَقًا، بفتح الالم: تبع وأدرك، 
ُك بلغتنا  )اللََّحاُق بَِرْكِب العلم أساسه التمسُّ
َمالِح�ُق،  الجري�دة جمع�ه  / ُمْلَح�ُق  األم(. 

والملحق الثقافي جمعه ُمْلَحقون. 

َلَح�َم َيْلُحُم َلْحم�ًا: ألصق باللِّح�ام. ولَِحاُم 
الرص�اص  ولَِح�اُم  للحدي�د،  األكس�جين 
اُم:  للتن�ك. / اللَّْحم: ُكْس�َوُة العظ�م. واللَّحَّ
ار، رجل يضع في ميزانه ما  �اب والجزَّ القصَّ
يريد. / اللُّْحَمة، للنس�يج: الخيوط الممتدة 
�َداُة، )هذه المؤسس�ة  عرض�ًا وعكس�ها السَّ
الش�للية(.  وَس�َداُتها  المحس�وبية  ُلْحَمُته�ا 
واللُّْحَم�ُة: اآلصرة والعالقة الحميمة، )هذا 
المهرج�ان يب�رز اللُّْحَمَة بي�ن أبناء الوطن(. 
/ ال�َمْلَحَم�ة: القصي�دة الطويل�ة التي يقتتل 
فيه�ا األق�وام تعينه�م اآلله�ة أو ال تعينهم، 

ومن المالحم اإللياذة، والشاهنامة. 

َلَح�َن َيْلَح�ُن َلْحن�ًا: غل�ط ف�ي النح�و. فإن 
اَنٌة، )ال تسارع إلى  تكرر غلط المرء فهو َلحَّ
َتْلِحي�ن غيرك، فربم�ا كان ينطق بصواب ال 

تعرف�ه( والتَّلحي�ن َوْص�ُم الغي�ر باللحن في 
النح�و. / التَّْلِحي�ن، أيضًا: وض�ع الكلمات 
في قالب من الموس�يقى. ويميل الملحنون 

إلى تسمية األغنية لحنًا. 

لخ�ن. األَْلَخُن، واللَّْخن�اء: المنتن الرائحة. 
وش�تم بعض الخلف�اء بعض الن�اس بيا ابن 
اللَّْخن�اء، حدث ه�ذا في األزمن�ة المتأخرة 
عندم�ا ك�فَّ الخليف�ة ع�ن أن يكون الس�يد 
العرب�ي، وص�ار ي�رى نفس�ه ظل الل�ه على 
َخنَ�ُة: نب�ت بالش�ام ل�ه أوراق  األرض. / اللَّ
خضر ُتَلفُّ على أرز ولحم مفروم وُتطَبخ.

ُد:  ُدوُد: الشديد العداوة. والَتَلدُّ لّد. العُدوُّ اللَّ
المماطلة.

لَِدٌة: انظر في ولد. 

وال�َمْلُدوغ يس�مى  َلْدغًا: لس�ع.  َيْلَدُغ  َل�َدَغ 
الحي�ة  لدغت�ه  َم�ْن  ون  يس�مُّ وق�د  ِدي�ُغ،  اللَّ
»الس�ليم« تفاؤالً، ويمنعون�ه النوم فيعلقون 

بعنقه أجراسًا.

َل�ُدْن: عن�د. م�ن َل�ُدِن الل�ه: م�ن عن�د الله. 
، بنون مخففة: العلم الحاصل  ُدنِيُّ / العلم اللَّ
دة. / اللَّْدن:  ُدنِّّي بنون مشدَّ إلهامًا. وقالوا اللَّ
الطَِّرّي. وفي الشيء َلَداَنٌة وُلُدونٌة: أي ليونة 
والمفرد  البالس�تيك،  َدائ�ن:  / اللَّ ومرون�ة. 

َلِدينَة. 

ت لي ه�ذه األكل�ة، وأنا  ًا: )َل�ذَّ ل�ذَّ َيَل�ذُّ َل�ذَّ
والَتَذْذُت  ْذُت بها،  وتلذَّ َلِذْذُتها بكسر الذال، 
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ة البريئة: ضد  بالحل�وى والَتَذْذُته�ا(. / اللَّ�ذَّ
ُة غير البريئ�ة ُتجَمع على َماَلذَّ  األل�م. واللَّذَّ

اٍت.   وَمَلذَّ

َل�َذَع َيْل�َذُع َلْذع�ًا: َق�َرَص الطع�اُم اللس�اَن. 
ِذع�ة: ال�ُمْؤذَية،  / الكلم�ة، أو الس�خرية الالَّ
 : ْوَذِع�يُّ بالح�ق أم بالباط�ل. / الخطي�ب اللَّ

الفصيح ال�ُمَؤثِّر.

ًا: التصق بغير غ�راء، )الَتزَّ الناس  َل�زَّ َيُلزُّ َل�زَّ
أمام شباك التذاكر(.

ِزب: الالص�ق، )كان�ت مج�رد  ل�زب. ال�الَّ
مكاف�أة ث�م أصبح�ت َضْرَب�ة الِزٍب، علين�ا 

تأديُتها سنويًا(. 

بُِق كالعسل، وفيه ُلُزوَجٌة. ِزُج: الدَّ لزج. اللَّ

والتَّْلِزيق:  �ْزُق،  اللَّ ُلُزوقًا: َلِصَق.  َيْل�َزُق  َلِزَق 
اللَّْص�ق، )ه�و يس�ميه بحث�ًا، ولس�ان الحق 
ْزق�ُة،  / اللَّ وَل�ْزق(.  َق�صٍّ  عملي�ة  يس�ميه 
ة عالجية.   َزَقاُت: ضمادة الصقة فيها مادَّ واللَّ

الصم�ت  َلِزْم�ُت  ثب�ت.  ُلُزوم�ًا:  َيْل�َزُم  َل�ِزَم 
والَتَزْمُت�ُه، وَلِزمُت الفراَش لمرض. / َلِزَمني 
بع�ض الم�ال: أي احتجت إلي�ه، ويْلَزُمكم 
التأكد من أرقام المقاعد: أي تحتاجون إلى 
ذل�ك. الذي يْلَزُم ح�دوده: يقف عندها وال 
ِزم ال يتخطَّ�ى إلى  يتخطَّاه�ا. / الفع�ل ال�الَّ
ي  مفعول به )نام الش�يُخ(، وعكس�ه المتعدِّ
)أكل الش�يُخ تفاحًة(. / أصبح لَِزامًا عليَّ أن 
أدف�ع نص�ف القيم�ة: أي واجب�ًا. / الخدمة 

اإِلْلَزاِميَّ�ة ف�ي الجيش: التجني�د اإلجباري. 
ُزوِميَّ�ات: دي�واٌن للمعري التزم في كل  / اللُّ
قصائ�ده حرفْي رويٍّ ال حرفًا واحدًا، تباهيًا 
بوف�رة محصول�ه اللغ�وي. / الم�ُْلَت�ِزم، في 
االس�تعمال المعاصر، والمؤن�ث الملَتِزمة: 
ف�ي  ديني�ًا  وال�ُمنضب�ط  عبادات�ه،  الم�ؤدِّي 
مظه�ره. وال�ُمْلَت�ِزم، ف�ي س�بعينات الق�رن 
بش�كل  وأطلق�ت  اليس�اري،  العش�رين: 
خ�اص على الغن�اء الملتزم بقضاي�ا الوطن 
إم�ام رائ�َد  الش�يخ  الفق�راء، )كان  وقضاي�ا 
الغن�اء الملتزم في مص�ر(. / ال�ُمْلَتِزم: واٍل 
عثمان�ي كان يلتزم بإدارة منطقة مقابل مبلغ 
ى  معين يؤديه للس�لطان، والنظام كان يس�مَّ
نظام االلتَِزام. / َتْلزيم العطاء: توكيل ش�ركة 
بمش�روع مقاب�ل م�ال معل�وم. / ال�ِمْلَزَمُة: 
ْي�ن يمس�كان خش�بة أو حديدة  أداة ذات فكَّ
/ ال�َمْلَزَم�ة:  الح�داد.  أو  النج�ار  يعالجه�ا 
قطع�ة من الكت�اب قدرها ثمان�ي صفحات 
أو س�ت عش�رة صفح�ة أو اثنت�ان وثالثون 

ات َطيِّ فرخ الورق.  بحسب َمرَّ

لَسَع َيْلَسُع َلْسعًا: َلَدَغ. وأكثر اللسع للنحلة، 
ِس�ع:  وأكثر الل�دغ لألفعى، وخلطوا. / الالَّ
ارب، والالس�ع  الغري�ب األطوار، وهو الضَّ
والضارب من استعماالت الناس، وهما من 
ب�اب إقامة »فاعل« مق�ام »مفعول« كقولهم 

»فاقد الماء« بمعنى المفقود منه. 

لس�ن. ال�ُمالَسنَات: المشاجرات الكالمية، 
والتراش�ق  االتهام�ات،  تب�ادل  والتَّاَلُس�ن: 
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بقوارع الكلم. / الشخص اللَِّسن: الفصيح. 
وقالوا: ال�َمْلُس�ون. / األْلُس�نِيَُّة: علم اللغة، 
م�ن  كل  وف�ي  أيض�ًا.  اللِّس�انيَّاُت  وه�ي 
هاتي�ن العبارتين مش�كلة: فالعب�ارة األولى 
منس�وبة إل�ى الجم�ع »َأْلُس�ن« أي لغ�ات، 
م�ع أن المقص�ود بها عل�وم اللغ�ة الواحدة 
من بالغة واش�تقاق ومعان، إل�خ. والعبارة 
الثانية جمع ال مبرر له إالَّ أن اإلنجليز قالوا 
الجم�ع  »لنغويس�تكس« فجعلوه�ا بصيغ�ة 
فوج�ب اتِّباعه�م. وعلوم اللغة ف�ي العربية 
أقدم وأع�رق من علوم اللغ�ات األوروبية، 
وهي ال تقتصر على »اللس�ان«، نقول علوم 

اللغة. ]انظر علوم العربية تحت لغا[

الس�ْمع.  اْس�تِراق  �ص:  التََّلصُّ ل�ّص. 
وُلُص�وُص  اللُُّصوِصيَّ�ة: عم�ل اللص�وص. 

النهار: كناية عن الفاسدين والمختلسين.

ُص�وق:  الالَّ ل�ِزَق.  ُلُصوق�ًا:  َيْلَص�ُق  َلِص�َق 
الشريط الطبي الالصق، البالستر.

لط�ا. َلَط�ى َيْلَط�ى َلْطي�ًا: التص�ق باألرض، 
)كان الطِي�ًا ف�ي بيت عمه ط�ول هذه المدة 

ال يشتغل وال يدُرس(.

َيْلَطُع َلْطعًا: َلِعق. َلَطَع 

الُط�ف  )ربن�ا  رَأَف،  ُلْطف�ًا:  َيْلُط�ُف  َلَط�َف 
بن�ا(. / اللُّْط�ف: الرحمة الخفيَّ�ة، )يا خِفيَّ 
ن�ا مم�ا نخ�اف(. / اللَّطي�ف:  األَْلَط�اف نجِّ
واللَّطِيفة: المس�ألة الدقيقة،  الخفّي الدقيق، 

»و«  ال،  فق�ال:  أم�ر  ع�ن  الخليف�ة  )س�أله 
أيَّ�دك الل�ه. وُوصفت ه�ذه ال�واو بأنها من 
أجمل الحش�و ألن�ه تجنب به�ا أن يقول له 
�دَك الل�ه«، وف�ي هذه الحكاي�ة لطيفة  »ال َأيَّ
لغوي�ة جميل�ة.( / الجن�س اللطي�ف: كناية 
ع�ن النس�اء، عب�ارة غدت ممجوج�ة، فوق 

أنها مستهلكة.

َلَط�َم َيْلطِ�ُم َلْطم�ًا: صف�ع نفس�ه، أو غي�ره. 
وكان�ت الصفع�ة عن�د القدماء للَق�َذال، قفا 
ْطَمُة واللََّطمات  العنق، وصارت للوجه. واللَّ
للوج�ه. / األم�واج ال�ُمتالطَِم�ة: التي يلطِم 

بعضها بعضًا. / اللَّطِيُم: يتيم األبوين. 

لع�ا. )لعًا لك!( أي أنع�ش الله قلبك، تقال 
لمن يعثر، واليوم نقول له )ألله(. وللشماتة 
من عدو أصي�ب بمصيبة كانوا يقولون: )ال 

لعًا له!(.

َلِع�َب َيْلَعُب َلِعبًا: َلَها لهوًا. وال نقول »لعب 
دورًا«، وال »لع�ب عل�ى البيان�و«، ب�ل )قام 
ب�دور( و)عزف عل�ى البيان�و(. / األُْلُعوَبُة: 
الضعي�ف  الش�خص  واألُْلُعوَب�ُة:  الحيل�ة. 
َأالعي�ُب.  لهم�ا  والجم�ع  ال�ُمْس�َتَغّل، 
َع�اُب: الري�ق. وس�يالنه دلي�ل اش�تهاء  / اللُّ
الشيء، )سال ُلَعاُب فرنسا على سوريا ُبعيد 
الفتاة  العالمية األولى(. / اللَُّعوب:  الحرب 

التي تلعب بعواطف الفتية.

في�ه  يق�ع  أن  ب�د  ْعَثَم�ة: ش�يء ال  اللَّ لعث�م. 
المذي�ع بين حين وحين. ومما يزيد عثرات 
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اللس�ان والتواءاته وجود أحرف متنافرة في 
الن�ص ]انظ�ر الوي�ات اللس�ان ف�ي لوى[، 
وقل�ة تحضي�ر المذي�ع للن�ص، واإلرهاق، 
وقل�ة النوم، وعدم فه�م المذيع للنص فهمًا 
عميق�ًا، وع�دم تفاعله مع�ه، ووجود رئيس 

التحرير في غرفة التحكم باالستديو.  

َلَواِعُج الشوق: آالمه.  لعج. 

�فاُه اللُّْع�ُس:  ْعَس�اُء، والشِّ �َفة اللَّ لع�س. الشَّ
التي في باطنها س�واد. واللََّعُس محبب عند 

العرب. 

َلِعَق َيْلَعُق َلْعقًا: لِحس. وأداة اللعق ال�ِمْلَعَقُة، 
بكسر الميم، والجمع بالفتح َمالِعُق.

   . ي، ونقول أيضًا َعلَّ : حرف يفيد التََّرجِّ َلَعلَّ

َلْعَل�َع الرعد: َهَدَر. والش�خص الذي ُيَلْعلُِع 
يقول كالمًا بصوت عاٍل وبال فائدة. 

َلَع�َن َيْلَع�ُن َلْعن�ًا: طرد من رحم�ة الله، فقد 
َعاُن، في  لعن الله إبليَس. وَلَعَن: ش�تم. / اللِّ
الفقه: أن يقسم المرء عدة مرات آخرها بأن 
يلعن�ه الله إن كان فعل كيت وكيت. فعندئذ 
يبرئ�ه قاض�ي األرض م�ن الذن�ب. / َأَبْيَت 
اللَّْع�ن: خط�اب ملوك الع�رب القدماء، أي 

»جلَّ قدرك عن اللعن«. 

ْغ�ُو: الكالم  َلَغ�ا َيْلُغ�و َلْغَوًا: ق�ال باطاًل. اللَّ
ة، )بخالف هذه الفكرة  الصادر عن غير َرِويَّ
ْغ�ُو في  الغريب�ة فالمق�ال مج�رد َلْغ�ٍو(، واللَّ

األَْيمان: أن يحلف المرء كثيرًا بغرض التأكيد 
غير قاصد أَذًى، وهو مكروه مغفور. / أْلَغى 
إِْلغاًء: ش�طب، )َأْلِغ هذه الفقرة يا صديقي، 
وَأْلِغي الفقرة األخرى يا صديقتي(. / اللُّغُة: 
اللس�ان، كالعربية والفرنس�ية، والنسبة إليها 
َغُة، عن�د القدماء:  واللُّ ، بضم ال�الم.  ُلَغ�ِويٌّ
المف�ردات، دون النح�و والص�رف وس�ائر 
َغ�ة: الوجه ال�ذي ُتنَْطُق  عل�وم العربي�ة. واللُّ
ب�ه مفردة معينة، )َأْدَحَض الحجة أي أبطلها 
/ عل�وم  رديئ�ة(.  لغ�ة  وَدَحَضه�ا  وفنده�ا، 
اللغ�ة العربية: النح�و، والصرف، والبالغة، 
رص�د  »أي  واللغ�ة  والقافي�ة،  والع�روض 
الح�روف،  المف�ردات«، ومخ�ارج  معان�ي 
وفق�ه اللغ�ة »المنطق العام للُّغ�ة وأصلها«، 
ْسم أو اإلمالء.  واالش�تقاق »بأنواعه«، والرَّ
وق�د يتق�ن المرء علوم العربي�ة ثم ال يكتب 
كتابة حس�نة ُمبينة لغياب الحس االجتماعي 
ق دي  وضآل�ة الق�درة على التواص�ل. وعمَّ
سوس�يير وتشومس�كي في زمنن�ا علم أصل 
اللغ�ة، كل لغ�ة، من حيث هي أداة بش�رية، 
وس�ارا خط�وات ل�م يس�رها علم�اء اللغ�ة 

العربية القدامى.

�نا فيها  لغب. اللُّغوب: اإلرهاق،     ﴿وال َيَمسُّ
ُلُغوٌب﴾. 

الس�مين  َذَق�ن  تح�ت  م�ا  اللَّغاِدي�ُد:  لغ�د: 
المترهل من انتفاخات. 

َلَغ�َز ُيْلِغُز ف�ي كالمه: انحرف به عن المعنى 
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الظاه�ر، )عندم�ا دخل علين�ا الصبي أخذنا 
ُنْلِغُز في الكالم(. 

َغُط:  َغ�ُط: ال�كالم المختل�ط، واللَّ لغ�ط. اللَّ
اإلرج�اف وتب�ادل الش�ائعات عالنية، وهو 

أيضًا الكالم الفارغ.

خة:  َم�ٌة أو مفخَّ َلَغ�ٌم = ُلْغ�ٌم، وس�يارة ُمَل�غَّ
ة لالنفجار. / ال�َمْلَغُم: خليط من زئبق  ُمَع�دَّ

ومعدن آخر. 

ه(  ًا: غلَّ�َف. )هو ومن َل�فَّ َلفَّ َل�فَّ َيُل�فُّ َلفَّ
ال�الم:  بكس�ر  َفاَف�ة،  أي ه�و وأمثال�ه. / اللِّ
المي�م:  بكس�ر   ، / ال�ِمَل�فُّ الس�يجارة. 
ين:  مجموع�ة الوثائق. / وَلِفيٌف من المدُعوِّ
مجموع�ة. / االلتف�اف ف�ي اللغ�ة: التعبي�ر 
ا يخجل اإلنس�ان م�ن ذكره أو يتَطيَّر منه  عمَّ
بكلمة مختلفة، كتس�مية االنس�حاب »إعادة 

انتشار«. ]مزيد من األمثلة تحت رحض[

لف�ا. َتاَلَفى األم�ر: تجنَّبه، )يجب أن تتالَفى 
الوق�وَع ف�ي الخط�أ نفس�ه(. ألف�ى: وج�د، 
)ألفي�ُت صديَقنا مس�تاًء(، »ألفى« يمكن أن 

تأخذ مفعولين.

َلَف�َت َيْلِف�ُت َلْفتًا: نبَّه، )َلَف�َت انتباهي تغيٌُّر، 
فهو أمر الفٌِت، أو الفٌِت لالنتباه أو للنظر(. 
/ االْلتَِف�اُت: َل�يُّ العن�ق للنظ�ر. / االْلتَِفاُت 
ف�ي البالغ�ة: االنص�راف عن اإلخب�ار إلى 
المخاطب�ة والعك�س، وهو كثير ف�ي القرآن 
الكري�م، ﴿واللُه الذي أرس�َل الري�اَح فُتثيُر 

سحابًا َفُسْقناُه إلى بلٍد ميٍِّت﴾.

، فالنَّاُر تلَفُح  َلَف�َح َيْلَفُح َلْفحًا: أصاَب بَِح�رٍّ
ْفَح�ُة:  ُة. واللَّ الوج�ه وكذل�ك الري�ح الح�ارَّ
ْفَحُة: ش�اُل  ه�واء بارد يس�بب تش�نُّجًا. واللَّ
ص�وٍف يلفه الرج�ل على عنقه اتِّق�اء البرد، 
أو – إن كان موس�يقارًا – تمييزًا لنفس�ه عن 

أصحاب الربطات.

َلَف�َظ َيْلِف�ُظ َلْفظ�ًا: رم�ى من فم�ه، كالمًا أو 
لقمًة غير سائغة. والشخص المخادع تلِفُظه 

المؤسسة المحترمة. 

�َع: تدثَّ�ر ول�فَّ جس�مه بعب�اءة أو  لف�ع. تلفَّ
كساء.

ْفُق: أحد جانبي العباءة أو المعطف،  لفق. اللِّ
للب�رد.  اتق�اًء  لِْفَق�ي عباءت�ه  والم�رء يض�م 
والتَّلِفي�ق في بحث: ض�م أجزاٍء متنافرة من 
وَتْلِفي�ُق تهمة لش�خص: ضم  هن�ا وهن�اك. 
بعض القرائن إلى بعض لتبدو وكأنها دليل. 
فالتلفي�ق على هذا لي�س اختالقًا، بل لملمُة 
أم�ور متباعدة بغ�رض التزوي�ر. وقد يكون 
ق�ًا م�ن ع�دة  أح�د المذاه�ب الفلس�فية ملفَّ
مذاه�ب، وال يك�ون بالض�رورة رديئًا؛ وقد 
ل  ق المؤلف حادثة مقتل الخليفة المتوكِّ ُيَلفِّ
من عدة روايات، أي يأخذ من كل رواية ما 

يساعده في تركيب صورة الحدث. 

لقا. َلِقَي َيْلَقى لِقاًء: وجد. / ُيالِقي يالُقون.. 
يلَقى يلَقْون.. لقَي لُقوا.. الَقى الَقْوا.. التَقى 
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الَتَقْوا.. يلتِقي يلتُقون؛ والقاعدة هنا: ما كان 
جمعه مضمومًا.  مف�رده مختومًا بالي�اء كان 
/ )دف�ع المال م�ن تِْلَق�اِء نفس�ه(، وتِْلقائيًَّا، 

بكسر التاء أيضًا: روتينيًا. 

َق�ُب: بدي�ل لالس�م أو ملحق به،  لق�ب. اللَّ
�ًا أو مدح�ًا، أو اس�م مهنة، إلخ.  ويك�ون ذمَّ
واللق�ب أيضًا لف�ظ تش�ريف يلصق ببعض 
يك�ره  واإلع�الم  المناص�ب.  أصح�اب 
�ي يكرهه�ا، وألن ه�مَّ  األلق�اب ألنَّ المَتلقِّ
اإلع�الم تقديُم المعلوم�ة الجديدة ال وضُع 
األشخاص في مراتب. لكنَّ اإلعالمي يذكر 
اللق�ب عندم�ا يواجه الش�خص وخصوصًا 
في السؤال األول، فنخاطبه بجاللة الملك، 
أو سموِّ األمير، أو فضيلة أو سماحة الشيخ، 
أو غبطة البطريرك، أو قداسة البابا. على أننا 
ال نذكر اللقب في غياب صاحب المنصب، 
مكتفين بالمنصب: أمير قطر، ملك األردن ، 
ش�يخ األزهر، بابا الفاتيكان، إلخ. والتفريق 
بي�ن م�ا ه�و اس�م للمنص�ب وما ه�و لقب 
ليس دائمًا باألمر الميس�ور، فنحن نخاطب 
الضاب�ط الكبير برتبته قائلين: )اللواء س�عيد 
مس�عود، م�ا ه�دف الحمل�ة؟( وق�د نق�ول 
س�يادة اللواء بغير االسم، وقد نختار تجنب 
ترجم�ة الرت�ب العس�كرية األجنبي�ة فنقول 
للجن�رال جن�راالً، وللكابت�ن كابتِن�ًا م�ا لم 
يك�ن تحت يدنا هذا الكت�اب ]ففيه تفصيل 
العس�كرية تحت »رتب«[.  للرتب  وترجمة 
وكان�وا ف�ي الماض�ي يضعون كلمة الس�يد 

قبل اس�م كل سياس�ي، وبالغ�وا فوضعوها 
بلغ�ة بالده، فقال�وا الِهّر براندت، والمس�يو 
م�ن  وه�ذا  ويلس�ون،  والمس�تر  بومبي�دو، 
القدي�م البائ�د. غي�ر أنن�ا نضع كلمة الس�يد 
لم�ن ال منص�ب له أحيانًا ف�ي الحديث عنه 
ِع�الوة على وضعه�ا أثناء توجي�ه الخطاب 
إلي�ه. ونخاط�ب من يحمل ش�هادة دكتوراه 
أو يعم�ل طبيب�ًا بالدكت�ور، وإال فهو الس�يد 
والس�يدة، بغض النظر عن الحالة الزوجية. 
أم�ا م�ن يعم�ل ف�ي مج�ال الصحاف�ة فه�و 
زمي�ل يمك�ن معه إس�قاط كل لق�ب وحتى 
منادات�ه باالس�م األول إن كان من اللِّدات، 
المقاربي�ن للمذي�ع ف�ي الس�ن. واألم�ر هنا 
يعتم�د على تصنيفه كخبير م�ن أهل المهنة 
أو كط�رف في قضية، فإذا كان ضيفنا رئيس 
تحري�ر إح�دى الصح�ف وكان يداف�ع عن 
صحيفته مقابل جهة تتهمها بتلفيق خبر فهو 
�ُط مع الضيف  هنا »الس�يد فالن«. وال نتبسَّ
الزمي�ل فالمطلوب معلومات�ه ورؤيته ال أن 
نوافق�ه على ما يق�ول. ومن المهم أال نفرق 
بي�ن ضيف وضيف في الخطاب وال س�يما 
ف�ي برنام�ج واح�د. وال ُنَكنِّ�ي ضيف�ًا ب�أي 
ح�ال، وخصوص�ًا إذا كان يش�ترك مع�ه في 

البرنامج ضيف آخر ال كنيَة معروفًة له. 

َلِق�َح َيْلَقُح َلْقح�ًا: َلِقَحِت الناَق�ة أو النخلة: 
َبا  دت، )َقرِّ حمل�ت. َلِقَح�ت الحرب: تج�دَّ
ِمْرَبَط النََّعاَمِة ِمنِِّي.. َلِقَحْت َحْرُب َواِئٍل َعن 
ِحَي�اِل/ لم َأُكْن ِم�ن ُجناتِها َعِل�َم اللُه وإِنِِّي 
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ها الي�وَم َصاِل(، يطلب أن يقربوا ِمْقَود  بَِحرِّ
فرس�ه »النعام�ة« كي يح�ارب فقد تجددت 
الح�رب م�ع قبيلة وائل بعد حي�ال أي عقم 
وه�دوء، وهو يصَلى ن�ار الحرب مع أنه لم 
َق�اح، بفتح الالم:  يك�ن ممن س�ببوها. / اللَّ
مادة مجرَثمة مخففة تس�تثير مناعة الجس�م 

لصد الجراثيم الحقيقية عندما تأتي. 

َلَقَط َيْلُقُط َلْقطًا: أخذ الطائُر الَحبَّ بمنقاره. 
األغ�الط  تلتق�ط  والن�اس  الَتَق�ط.  ومثله�ا 
�َور واألخب�ار. ولكل س�اقطة  الصُّ وتلتق�ط 
الص�ورة.  واللََّقط�ات:  ْقَط�ة  واللَّ القط�ة. 
ِقيُط:  َقَطة: ما يعثر عليه المرء ُمْلَقًى. واللَّ / اللُّ
رضي�ع رم�اه أهله فالتقطه الن�اس، والجمع 
ُلَقطاُء. / ال�ِمْلَق�ُط: ال�ِمنَْقاُش، الذي يلتقط 

الشعرات النادَّات. 

َلِق�َف َيْلَقُف َلْقفًا: التقف وأمس�ك بس�رعة، 
﴿وَأْل�ِق م�ا في َيِمينِ�َك َتْلَقْف م�ا َصنَُعوا﴾. 

/ َلِقَف الكرة: التقطها من الهواء. 

ْقَم�ُة: ما يحش�و ب�ه الم�رء فمه في  لق�م. اللُّ
المرة الواحدة. / ُلْقَمُة العيش: الرزق. 

َلِق�َن َيْلَقُن َلَقن�ًا: أخذ العلم ش�فاهًا، )َلِقنُْت 
كل ذلك أثناء عملي سائق سيارة إسعاف(. 
ُن  / ال�ُمَلقِّ�ن: م�ن يقف على ب�اب القبر يلقِّ
المي�ت كالم�ًا صالح�ًا. وهو من يس�تتر في 
حجي�رة تح�ت المس�رح ويلق�ُن الممثلي�ن 
س�طورهم. / ال�ِمْلَقان: أنبوب يضع المذيع 
طرف�ه ف�ي أذنه ويلف س�لكه خل�ف ظهره، 

ومن�ه يس�مع توجيه�ات المنت�ج. / شاش�ة 
الكامي�را  عدس�ة  تح�ت  شاش�ة  التَّْلقي�ن: 

مكتوب عليها ما يقوله المذيع.  

ُؤ: اإلبطاء.  لكأ. التََّلكُّ

َلَكَز َيْلُكُز َلْكزًا: ضرب امَرًأ في صدره. 

َلَك�َم َيْلُك�ُم َلْكم�ًا: ضرب بقبضت�ه. وجمع 
ْكَمة َلَكماٌت.  اللَّ

اس�مها  تنص�ب  اس�تدراك  ح�رف   : َلكِ�نَّ
وترفع خبرها، )أعرف ذلك، لكنَّ اإلنس�اَن 
ة، ال تنصب وتأتي  عنيٌد(./ َلكِْن، بغير ش�دَّ
لك�ْن،  ذل�ك،  )أع�رف  الفاصل�ة،  بعده�ا 
ْكنَ�ُة: االنح�راف في  اإلنس�اُن عني�ٌد(. / اللُّ

النطق )يتكلم اإلنجليزية بُلْكنٍَة فرنسية(. 

ة: شعر رأس الرجل  ًا: جمع. / اللِّمَّ َلمَّ َيُلمُّ َلمَّ
ات:  مس�ترخيًا إلى ما تحت األذن. / ال�ُملِمَّ
ا  ا: عندما، )ل�مَّ األمور العصيَّة الصعبة. / َل�مَّ
فرغ�ُت من تلحينها ش�عرت بش�عور مايكل 
أنجلو عندما رفع مطرقته أمام تمثال موسى 
ا« تعني: ليس  وق�ال له: اآلن فانطق(. »وَل�مَّ
بعد، ويأتي بعدها مضارع وتجزمه، )اقترب 
ْن س�وى نصف  ا ُأَلحِّ موع�د التس�جيل وَل�مَّ

كلمات األغنية(. 

الش�فتين، وه�ي  ف�ي  ُس�ْمرة  اللََّم�ى:  َلَم�ا. 
اللََّعس. والشفة السمراء: َلْمياُء. 

َلَم�َح َيْلَم�ُح َلْمحًا: التقط ببص�ره. التَّْلِميح: 
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التعري�ض ف�ي ال�كالم، وض�ده التصري�ح. 
اُح: الذكيُّ َذَكاَء انتباه.  واللَّمَّ

َمَزُة:  َيْلِمُز َلْمزًا: أش�ار إش�ارة خفيَّة. اللُّ َلَمَز 
الذي يعيب الناس في حضورهم بإش�ارات 
خبيثة، ﴿ويٌل ل�كلِّ ُهَمَزٍة ُلَمَزة﴾، والُهَمَزُة: 

ال�ُمغتاب.

/ الَتَم�َس:   . َم�سَّ َلْمس�ًا:  َيْلِم�ُس  َلَم�َس 
طل�ب ب�أدب. / َلْمَس�ٌة وَل�َمس�اٌت أخي�رة: 
تصحيح�ات صغيرة قبي�ل الفراغ من العمل 

توش. الفني، وهي الرُّ

�ظ: لع�ق الش�فتين بع�د األكل،  لم�ظ. التََّلمُّ
ظ بعد استيالئه على البيت  )بدا مبتهجًا يتلمَّ

المرهون(.

 : األل�َمِعيُّ َيْلَم�ُع َلَمعانًا: أصدر بريق�ًا.  َلَمَع 
ال�ذي يُظ�نُّ ب�ك الظَّ�نَّ كَأْن ق�د رَأى وق�د 
س�معا: الذكيُّ ذو الِفراسة. / َأْل�َمَع إلى هذا 

َأْلَمَح وأشار. األمر في خطابه: 

َل�ْن: ح�رف نص�ب ينف�ي المس�تقبل، )ل�ن 
أس�افَِر(. ومن الحش�و القبيح القول »سوف 
لن أس�افر«، فس�وف هنا زائدة ألن لن تقوم 
بالمهم�ة. وقد كان أنَّ اإلنجليز لم يخترعوا 
لوا الفعل ضميرًا  »ل�ن« في لغتهم، ولم يَحمِّ
مس�تترًا، فهم يقول�ون ما ترجمت�ه الحرفية: 
»أنا سوف ال ُيسافر« في أربع كلمات، نحن 

في العربية نقول )لن أسافر( فقط.

َلَها َيْلُهو َلْهوًا: لعب. َأْلَهى: َشَغَل، ﴿َأْلهاُكُم 

َلَه�َواٌت:  والجم�ع  َه�اُة،  / اللَّ التَّكاُث�ر﴾. 
ي�ة م�ن س�قف الحل�ق، )في  اللحم�ة المتدلِّ
َلَهَواتِهم تصريف عجيب للكالم( كناية عن 

فصاحتهم. 

َيْلَه�ُث ُلهاث�ًا: تس�ارعت أنفاس�ه من  َلَه�َث 
ِهُثوَن وراء المال ووراء الشهرة:  تعب. والالَّ

من يبالغون في طلبهما. 

َلِهَج َيْلَهُج َلَهجًا: أكَثَر من قول ش�يء بعينه، 
)كان َيْلَهُج بمحاس�ن الرئيس، ثم بعد عزله 
ْهَجُة واللََّهجاُت: طريقة  تغيرت نغمته(. / اللَّ
معينة في نطق الكلمات وفي اختيارها أيضًا، 
، وقد تبتعد عنها  واللهجة تنتسب إلى لغة أمٍّ
كثي�رًا كلهجة غالس�غو، التي ق�ال الدارس 
االعتن�اء  الش�ديد  واألدي�ب  الشكس�بيري 
باللغة بيل برايس�ون إنه لم يفهم منها ش�يئًا، 
لكنه�ا لم تلق من يصفها بأنه�ا لغة منفصلة 
ع�ن اإلنجليزي�ة. وم�ن ق�اس الف�ارق بي�ن 
لهجت�ي ميون�خ وهامبورغ ف�ي ألمانيا أدرك 

أن ما بين بغداد والرباط أقل. 

ومثله�ا  الش�ديد،  الش�وق  ْهَف�ُة:  اللَّ له�ف. 
ف. ويا َلْهَف نفس�ي: يا ألش�واق قلبي  التََّلهُّ
المحطمة، )وقائلٍة، والنَّْعُش يسبُِق َخْطَوها.. 

لُِتْدِرَكُه: يا َلْهَف نفسي على َصْخِر(. 

ل�ْو: حرف ش�رط غير جازم، يس�مون »لو« 
حرف امتناع المتناع، )لو صبرت الش�تريته 
ف�ي التنزي�الت(، فق�د امتنع الصب�ر وامتنع 
ح�رف  / َل�ْوال:  بالتخفي�ض.  االس�تمتاع 
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امتن�اع لوجود، )ل�وال الحي�اُء لبكيت( فقد 
امتن�ع البكاء لوجود الحياء. وما بعد »لوال« 
مرف�وع، فإن ج�اء بعدها ضمي�ر فهو ضمير 
رف�ع، )ل�وال أن�ِت لعاقبت�ه(، و)ل�وال أنتم�ا 
وال  »ل�والِك«  نق�ول  وال  س�افرت(،  لم�ا 

»لوالكما«.  

ة القصي�رة: أي أصنافها،  ل�ون. َأل�واُن القصَّ
المختلف�ة.  ال�َم�آكل  أي  الطع�ام:  وَأل�واُن 
العنصريي�ن:  مصطل�ح  ف�ي  ن�ون،  / ال�ُمَلوَّ
الس�مر مم�ن ليس�وا زنوج�ًا، كالهن�ود ف�ي 

جنوب إفريقيا مثاًل. 

َل�َوى َيْل�ِوي َليَّ�ًا: َفَت�َل. الَت�َوى علي�ه األمر: 
َصُع�َب. / )ف�الن َيْل�ِوي ُعنُ�ق، أو أعن�اق، 
رأي�ه(.  صح�ة  إثب�ات  مح�اوالً  الحقائ�ق 
/ )خ�رج ال َيْل�ِوي عل�ى ش�يء(: َعِجاًل، ال 
ينظ�ر خلف�ه. / َأْلَوى بهم الزم�ن: أهلكهم. 
/ الويات اللس�ان كلمات وعبارات يصعب 
النط�ق بها. تتوالى الحروف فيعس�ر النطق: 
تتابع�ت  مثلم�ا  تتتاب�ع  أت�ت  )األح�داث 
الت�اءات هن�ا(؛ وقد تتوال�ى الفتحات: )لذا 
َفَس�َتَتَعثَُّر المحادث�ات كما تعث�ر نطقي بهذه 
الجملة(؛ وقد تنَْتأ ضمة بين كس�رات: )منذ 
بدئِِه�ُم الِح�وار( ويحس�ن هن�ا كس�ر الميم 
ف�ي »بدئهم« أو اإلتيان بأس�لوب آخر؛ وقد 
تتوالى القافات )قالوا َتَدْمَشَق ُقولوا ما يزاُل 
ته إِْربِ�ِديَّ اللون حوراني(؛ وقد  عل�ى.. ِعالَّ

تلتق�ي الكاف والقاف: )فم�ا قوُلَك َكقارٍئ 
في هذه الجملة؟(. وعالج الويات اللس�ان 
مكتوب�ة  به�ا  الم�رء  فوِج�َئ  ف�إن  تجنبه�ا، 
ْن ما شاء. هاك  فلينطقها كلمة كلمة وليس�كِّ
جمل�ة أخي�رة: )ُعنُُق�ِك َكُب�ْرٍج م�ن ع�اج(. 
/ الويات اللس�ان: عب�ارات يتبارى الصغار 
في نطقها عدة مرات، من قبيل »خيط حرير 
على حيط خليل«، أو »اْسَتْشَزَر الحْبُل على 

الُهْعُخِع َفَفَكْكُته«.

لي�ت. لي�َت ِش�ْعري م�ا الذي ج�رى: ليتني 
أعلم.

ليَس�اْنس: اإلج�ازة بممارس�ة المهنة، وهي 
الش�هادة الجامعية األولى. ويس�مونها أيضًا 
تلميذه  الَخطَّ�اُط يمنح  َبَكالوري�وس. وكان 
بع�د أن يتق�ن ف�ن الخ�ط »إج�ازًة« ، ودرج 
الخطاط�ون على كتابتها بالخ�ط الريحاني، 
حت�ى لق�د أصب�ح اس�م ه�ذا الخ�ط »خ�ط 
اإلج�ازة«. وكان يمكن للجامع�ات العربية 
اعتماد اس�م إج�ازة للش�هادة األولى، لكن 
ربم�ا من�ع م�ن ذل�ك أن صاحب مث�ل هذه 
الش�هادة، م�ن أمثال تل�ك الجامعات، ليس 

مؤهاًل للمهنة. 

ليل. ليَل نهاَر = لياًل ونهارًا. 

َلئِ�ن: )َلئِ�ن أنَه�ْوا الجلس�ة بالُقُب�الت ف�إنَّ 
َتنَْتِه(. المشكلة لم 
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الميم

، وآيُة ذلك أنه إذا َس�دَّ  م. ح�رف َخْيُش�وِميٌّ
ال�َمنخرين ُزَكاٌم لم َيَس�ْعك إخفاؤه – حتى 
مي�م  اجتنب�ت كل  إذا  إال   – الهات�ف  عل�ى 
ون�ون. عل�ى أن للتجوي�ف الفم�وي أبل�غ 
األث�ر في ترقيق الميم، كم�ا في »ماهر«؛ أو 

تفخيمها، كما في »ماطر«. 

م�ا. أ( نافي�ة ال تعم�ل: )م�ا جئن�ا لنوقِّع بل 
االس�م  يك�ون  اس�تفهامية  ب(  لنف�اوض(، 
ج(  الحكاي�ُة؟(،  )م�ا  مرفوع�ًا:  بعده�ا 
موصولة، إعرابها بحس�ب موقعها: )هذا ما 
حذرتك�م منه(، وهي هنا خبر، د( وقد تأتي 
ا يحدث اآلن في الكواليس(  نعتًا: )ش�يٌء مَّ
فكأن�ك قلت »ش�يٌء غري�ٌب«. ه��( نقول: 
)خ�ذ ما تريد(، و)خذ م�ا تريده(، وكلتاهما 
ا: )أخ�ذ المتظاهرون  صحيح�ة. و( م�ا وِممَّ
ا  يرشقون الشرطة بالحجارة ما جعلها »أو ِممَّ
جعلها« ترد بقنابل الغاز المس�يل للدموع(، 
ونقول أيضًا: )األمُر الذي جعلها(. كل هذا 

صحيح.

م�اٌء والجم�ع ِمَي�اٌه: أص�ل كل ش�يء حي. 
/ التَّْمِوي�ُه: ط�الُء ش�يٍء بم�اء الذه�ب، ثم 
ص�ار التمويه يعني تغلي�ف الحقيقة بغالف 
يحجبها. / َيَتَماَهى: يقترب في التشبُّه بغيره 

حدَّ االندماج، )ال نجبر أنفسنا على التََّماِهي 
مع الفرنس�يين عندما نعيش في فرنسا، لكن 

التأقلم ضروري(.

ماَت َيُموُت َمْوتًا، فالش�خص َميٌِّت، وَمْيٌت. 
/ األرض ال�َمَواُت: البور أو الَغاِمرة أي غير 
المزروع�ة. ]انظ�ر البور في ب�ار[ / الكلمة 
ال�ُمماَتُة: التي َأماَتها الله فلم تعد تستعمل، 
ويصر بعض خلق الله، ومنهم صاحب هذا 
الكتاب، على إيراد بعضها أماًل في إحيائها. 
الناس  ُمْس�َتِميَتة لجع�ل  / )نق�وم بمحاول�ة 
يتكلمون الفصحى وهذه االْس�تَِماَتُة تس�تند 
إلى أس�اس لكن فيها بعض الوهم(. / )لقد 
َفًة(، )ال يِح�لُّ أكُل ال�َمْيَتة(  م�اَت ِميَتًة ُمَش�رِّ

أي الشاة التي ماتت قبل ذبحها.

َماَج َيُموُج َمْوجًا: ماج البحر أي عال موُجه، 
)رئي�س القس�م َه�اَج وَم�اَج عندم�ا ع�رف 

باألمر(. 

م�اح. اْس�َتماَح: طل�ب. َأْس�َتِميُحَك ُعذرًا: 
َأْلَتِمُس منك أن تعِذَرني. 

َم�اَد َيِمي�ُد َمْي�دًا: م�ال، )ماَدت ب�َي األرض 
عندم�ا س�معت بالنب�أ(. الغص�ن المي�اد = 
المي�اس = الميَّ�ال. / َمائِ�َدة وَمَوائُِد: طاولة 
– قب�ل وض�ع  الطاول�ة  أم�ا  عليه�ا طع�ام، 
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والطاول�ة:  ِخ�َوان.  – فه�ي  الطع�ام عليه�ا 
اللف�ظ الذي يطلق عل�ى كل ِمنََضَدة، ومنها 

طاولة المفاوضات. 

ماَز َيِميُز َمْيزًا: صنَّف، )َماَز الآللىَء المثقوبة 
م�ن غي�ر المثقوب�ة(. / التَّْميي�ُز العنص�ري: 
التفري�ق في المعامل�ة بي�ن المواطنين على 
أس�اس ِعْرقي. ويش�بهه الفص�ل العنصري، 
ويزي�د الفصل في أنه يمنع بعض المواطنين 
العناص�ر  مناط�ق  دخ�ول  أو  س�كنى  م�ن 
فضيل�ة.  وِمي�زاٌت:  / ِمي�َزٌة  م�ة.  المتحكِّ
/ امَت�اَز: انفرد عن غيره، )هؤالء امتازوا في 
االمتح�ان(، وامَتاَز ُوِض�َع وحده في انتظار 
ها المجرمون﴾.  العقاب، ﴿وامتاُزوا اليوَم أيُّ
/ َتَميَّ�َز الرج�ل غيظ�ًا: كاد ينَقدُّ وينَش�قُّ من 
الغضب. / التمييز في النحو: أ( تمييز العدد 
م�ن 11 إلى 99 منصوب: )خمس�ة وثالثون 
ش�خصًا(، ومجرور باإلضافة لكل ما سوى 
ذل�ك من أعداد: )س�تُة أياٍم، ملي�وُن جنيٍه(. 
ب( تميي�ز المف�رد ال ي�كاد يس�تعمل اليوم 
إال ف�ي كتب النحو: )اش�تريت رطاًل عنبًا(. 
ج( تميي�ز الجملة يزيل إبهام جملة س�ابقة: 

توترًا(.  )ازداد الوضع 

ماُزوت = سوالر = ديزل. 

َماَس َيِميُس َمْيسًا: تمايل في ِمشيته. / والقدُّ 
الَميَّاُس: المتمايل.  

ماُسوَرة والجمع َمَواسيُر: أنبوب معِدنّي.

ى جانبًا، وكشف  ماط. َأَماَط ُيِميُط إَِماَطًة: َنحَّ
)أماط اللثام عن سبب استقالته(.

َماَع َيِميُع َمْيعًا فهو َماِئٌع: س�ال يسيل. ُمَميِّع 
ِم: دواء لمنع تخثر الدم.  الدَّ

م�أق. ُم�ْؤُق العين طرفها م�ن ناحية األنف، 
والمس�تعَمل الجم�ع وه�و ال�َمآِق�ي ومنه�ا 
تس�يل الدم�وع. وجاء ف�ي المثل: »أن�ا َتِئٌق 
وأن�ت َمِئ�ْق، فكيف نتف�ْق؟« والتئق س�ريع 

الغضب، وال�َمِئق سريع البكاء.  

َماَل َيِميُل َمْياًل فهو َماِئٌل: انحرف. / اإِلَماَلة: 
الخ�روج ع�ن الفتحة إلى ش�يٍء بين الفتحة 
وخصوص�ًا  الق�رآن  ت�الوة  ف�ي  والكس�رة 
ح�ى« تصبح  ف�ي ق�راءة ورش. ففي »والضُّ
األلف األخيرة شبيهة بكلمة »فين« العامية. 
/ ال�ِمي�ُل: مقي�اس ط�ول ه�و حديث�ًا نح�و 
1609 أمت�ار، وعن�د الروم�ان القدم�اء ألف 

ُخط�وة، وكلم�ة مي�ل الالتيني�ة تعن�ي َأْلَف�ًا، 
وعند الع�رب القدماء ال�ِمي�ُل مختَلف فيه، 
التَِقاَءَك�ُه  )َس�َبَق  ذراع،  آالف  أربع�ة  قي�ل 
بَِوْثب�ِة هاِجٍم.. لو لم ُتَصاِدْمُه َلَجاَزَك ِميال(. 
/ ال�َماُل: ما يملك اإلنس�ان من متاع الدنيا، 
وكان المال عبارة عن إبل وشاء، ثم جاءت 
الدراه�م فس�متها الع�رب الم�ال الصامت، 
وصاروا يسمون اإلبل والشاء المال الناطق. 
والي�وم نس�أل فالن�ًا كيف دفع�ت الفاتورة، 
فيق�ول بالبالس�تيك يعني ببطاق�ة االئتمان. 
والقل�ب  للش�رايين  تش�خيص  / التميي�ل: 
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بإدخ�ال أنب�وب، وق�د يك�ون ف�ي التميي�ل 
جان�ب عالجي بإدخال بالون لفتح ش�ريان 
متضيِّق. والتمييل هو القسطرة أو القثطرة.   

مان. ال�َمْيُن: الكذب. 

�ة: دي�ن َثنَ�ِوي يقول بالن�ور والظلمة،  ماَنِويَّ
منسوب إلى »ماني« الفارسي. 

َماِهيَُّة الشيء: حقيقته، من قولك: ما هو؟

دة، نْحِويٌّ  د: بالراء المكس�ورة المشدَّ ال�ُمَبرِّ
بصري.

َم�تَّ َيُمتُّ َمتًَّا: اتص�ل، )كالمه ال َيُمتُّ إلى 
الحقيقة بصلة(. 

َمَتَح َيْمَتُح الماء من البئر َمْتَحًا: اس�تخرجه. 
اْمتاَح َيْمتاُح: طلب.

َمَت�َع النهار َيْمَت�ُع: بلغ أقصى ضياءه. / َأْمَتع 
الله بك: أطال عمرك كي نسعد بحضورك، 
. و)فالن  دعاء قديم. / تمتََّع واس�َتْمَتع: ُس�رَّ
يَتمتَّ�ُع بذاكرة قوي�ة، والمدين�ة تتمتع بقلعة 
أثرية( أي يتميَّ�ُز بذلك، تعبير مترجم مفيد. 
/ زواج  الش�خصية.  الل�وازم  / ال�َمت�اع: 
ال�ُمتعة: زواج محدد بأجل. / اإِلمَتاع: أحد 
أركان ثالث�ة يق�وم عليه�ا اإلعالم بحس�ب 
بعضهم، والثاني الخبر، والثالث المعلومة. 

مث�ل. ال�ُمماثِ�ل: ال�ُمطاب�ق. وال نقول كذا 
يماث�ل ك�ذا إال إذا طابق�ه تمام�ًا، ف�إن كان 
يش�بهه ش�َبهًا فه�و ُمش�ابٌِه ل�ه، )نظ�ام من�ح 

الجنس�ية في بريطانيا يش�ابه ذلك المعمول 
ب�ه ف�ي فرنس�ا(، )الرس�الة المرفق�ة تماث�ل 
تل�ك الت�ي أرس�لُتها ل�ك بخط الي�د(. ومع 
ذل�ك فكلم�ة ِمْثل تعن�ي ش�به، )عاداتنا في 
ينِحت�ه  التِّْمث�اُل  ال�زواج مث�ل عاداتك�م(./ 
ال�َمثَّ�ال. / ف�ي النحو »ِمْثل« اس�م يأتي في 
مواق�ع ش�تَّى: أ( خبرًا: )الش�ابُّ مثُل أبيه(، 
وا بس�يارٍة مثِل س�يارتك(،  ب( صف�ة: )َف�رُّ
ج( مج�رورًا بح�رف الج�ر: )في مث�ِل هذا 
الوق�ت..(، د( وتأت�ي ح�االً منصوبة: )كان 
يصع�د في الجبل مثَل الق�رد(. ه�( و)َمَثل( 
اس�تعمال  وله�ا  مختلف�ة  كلم�ة  بفتحتي�ن 
مختل�ف، وفي أس�لوب: )َمَثُله في هذا َمَثُل 
س�لفه( تكون َمثُل األولى مبتدأ وَمَثُل الثانية 
خب�رًا. وفي أس�لوب: )َمَثُله َكَمَثِل من خرج 
لت�وه من مجاعة(، تكون َمَث�ل األولى مبتدًأ 
مرفوع�ًا وَمَثل الثانية مجرورة بحرف الجر، 

وهي والجار في محل رفع خبر.  

مثنى. أ( مثنَّى عص�ا )َعَصَواِن، وَعَصَوْيِن(، 
ومثنَّى فتى )َفَتياِن، وفَتَيْيِن(، ومثنَّى العظمى 
)الُعْظَمي�اِن، والُعْظَمَيْي�ِن(، ومثن�ى األخرى 
ب( ف�ي عب�ارة  )األُْخَرَي�اِن، واألُْخَرَيْي�ِن(. 
ة  َش�دَّ توج�د  المبن�ى( ال  حارَس�ِي  )رأي�ت 
على ياء حارس�ي ال كتابًة وال ُنطقًا. ج( كل 
المثنى، فعاًل كان أم اسمًا، مبني على كسرة 
تح�ت الن�ون األخي�رة: )ق�ال إن الحزبي�ِن 
يس�تطيعاِن إيجاد قاس�م مش�ترك(، الحزبيِن 
تح�ت  كس�رة  عل�ى  مبنيت�اِن  ويس�تطيعاِن: 
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النون. ]لالثنين انظر ثنا[ 

َمَج�َن َيْمُج�ُن ُمُجوَن�ًا، فهو َماِج�ٌن والجمع 
بالمجتم�ع  واس�تخفَّ  تهتَّ�ك،  �اٌن:  ُمجَّ
ف�ي  ال�ُمُج�ون  )استش�رى  ومعتقدات�ه، 
العباس�ية(.  الحض�ارة  أْوِج  ف�ي  الحواض�ر 
ان�ًا: ب�ال مقاب�ل. جاء ف�ي كالم بعض  / َمجَّ
انيَّ�ًا«، ذل�ك أنَّ  اإلعالميي�ن: »ال َغ�َداَء َمجَّ
ياس�ي أو رج�ل األعمال كثي�رًا ما يدعو  السِّ
صحفي�ًا إلى غ�داء في مطعم فاخ�ر بذريعة 
رغبت�ه ف�ي إعطائ�ه معلومات دفين�ة، ولكنَّه 
يريد أيضًا أن يحقق مكاسب لنفسه: استمالة 
ة قلمه  الصحفي إلى وجهة نظره، وكسر حدَّ
الناقد، وإنش�اء عالقة تب�ادل معلومات معه 
تتطور إلى عالقة شخصية، وربما أراد أيضًا 
ي الهبات. ويسهل  تعويد الصحفي على تلقِّ
عل�ى م�ن يملك المال أو المركز السياس�ي 
أن يغ�وي صحفي�ًا لي�س ل�ه م�ن احترافيت�ه 
وشموخه ما يقيه. وال يندر في بلدان العالم 
الثال�ث أن يكون للصحف�ي المهم، وأحيانًا 
للمذيع البارز، جهة »راعية« تتحول بس�رعة 

إلى »راشية«. 

الل بياضها.  : َصَفاُر البيضة. والزُّ مّح. ال�ُمحُّ

َمَح�ا َيْمُح�و َمْحَوًا: مس�ح، وح�ذف، )هذه 
ِح�َي، م�ن  الحادث�ة ل�ن َتنَْمِح�َي، أو ل�ن َتمَّ

ذاكرتي(. 

اللب�ن  �ى.  َصفَّ َمْحَض�ًا:  َيْمَح�ُض  َمَح�َض 
النُّْص�َح:  وَمَحَض�ه  الخال�ص،  الم�َْح�ُض: 

نصح�ه بإخ�الص. و)فعل الش�يء بَِمْحِض 
تأثي�ر  أي  م�ن  الخالص�ة  بإرادت�ه  إرادت�ه(: 
خارج�ي. و)هذا َمْح�ُض افتراء(: أي كذب 

ًى ليس فيه شيء من الحقيقية.  ُمَصفَّ

الهزيم�ة  َس�َحَق.  َمْحق�ًا:  َيْمَح�ُق  َمَح�َق 
ال�َماِحَقة: الت�ي تقضي على المهزوم قضاء 
تام�ًا. وال�َمَح�اُق حال�ة القم�ر ف�ي النصف 
الثان�ي م�ن الش�هر القم�ري، إذ يلح�ق ب�ه 
االختفاء ش�يئًا فشيئًا، نقول: )القمر اآلَن في 

ال�َمَحاق(.

مح�ك. ال�ُمَماَحَك�ُة: الج�دل العقيم. وهي 
ال�ُمالَحاُة. 

�ُل األَعَذار:  مح�ل. ال�َمْح�ُل: الَقحط. َتَمحُّ
اختالقها. 

مح�ن. ال�ِمْحنَُة: فت�رة اضطهاد يمر بها أهل 
عقيدة أو مبدأ، كمحنة المس�يحيين األوائل 
نَّة في زمن  في ظل الرومان، ومحنة أهل السُّ
المأمون والمعتص�م والواثق. ويمكن لهذه 
الكلمة أن تلَقى اس�تعماالً في عالم السياسة 
الي�وم: )ِمْحنَ�ُة األحرار في زم�ن المكارثية 
بأمي�ركا، ومحن�ة اإلخ�وان المس�لمين ف�ي 

مصر(. 

َمَخ�َر َيْمُخ�ُر َمْخ�رًا: ش�قَّ الم�اء، ﴿وَت�رى 
الُفْل�َك َمواِخ�َر فيه﴾، )بينم�ا كانت الباخرة 
َتْمُخُر بنا ُعَباَب المحيط عاهدت نفس�ي َأالَّ 

قُت هدفي.( أُعود إالَّ وقد حقَّ
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َمَخَض َيْمُخُض َمْخَضًا: َخضَّ اللبن الحليب 
َض االجتماع عن  بد. / )َتَمخَّ ليخرج منه الزُّ
َولِيَّة(.  ه إلى محكم�ة العدل الدُّ ق�راٍر بالتوجُّ
�َض الَجَبُل فَوَلَد فْأرًا(، مثل روماني  / )َتَمخَّ
ينسب لهوراس، وشاع في ترجمته األلمانية 
والفرنس�ية: كانت نتيجة كل الهْرج والمْرج 
ْلُق قب�ل الِوالدة،  هزيل�ة. / ال�َمَخ�اُض: الطَّ
بع�د  اليم�ن  بي�ن ش�طري  الَوْح�دة  �ت  )تمَّ

َمَخاٍض صعب(. 

�َط: أخرج ُمخاطًا م�ن فمه، أو  مخ�َط. َتَمخَّ
دفعه من أنفه.

ًا: ض�د قب�ض، )َم�دَّ ي�ده إلى  م�دَّ َيُم�دُّ َم�دَّ
خصم�ه طالبًا الصلح(، و)مدَّ يده إلى المال 
اد آكاًل(.  العام مختلس�ًا(، و)مدَّ ي�ده إلى الزَّ
قي�ل: كان أب�و حنيفة يُم�دُّ رجليه وهو يلقي 
، فجاء حلقته يومًا رجل  درس�ه لُعْذٍر َمَرضيٍّ
نظي�ف الملبس وق�ور الطلعة، وجلس وأبو 
حنيف�ة يتح�دث عن أح�كام ص�الة الفجر، 
ب�ًا. ثم إذا  فثن�ى اإلم�ام األعظ�م ركبتي�ه تَأدُّ
بالرج�ل يس�أله س�ؤاالً مفاجئًا ع�ن الصوم 
ي�ُدلُّ عل�ى عدم فه�م وقلة متابع�ة، فمدَّ أبو 
حنيف�ة رجلي�ه قائ�اًل: »آن ألب�ي حنيف�ة أن 
يُم�دَّ رجلي�ه«. والعبرة لإلعالمي: إذا ش�عر 
�ؤال َأنَّ ال�ُمذي�َع ال يتابع  السياس�ي من السُّ
القضي�ة وال يع�رف خباياه�ا َم�دَّ ِرجليه في 
ِمنَْبرًا. وق�لَّ ُمذيٌع نجح  المقابل�ة، واتخذها 
ف�ي إيه�ام ضيف سياس�ي بأنه يع�رف بينما 
ه�و ال يعرف حقًا. والف�ارق كبير بين مذيع 

يصغ�ي إلى زميل�ه يلقنه األس�ئلة بال�ِمْلقان 
الذي ف�ي أذنه، ومذيع يصغي إلى الضيف. 
للرئي�س: منح�ه والي�ة جدي�دة  / التَّْمدي�د 
ًا،  ن�ي بالم�ال َم�دَّ ف�ي الحك�م. / أخ�ي َيُمدُّ
إِْم�َدادًا أي  ُيِم�دُّ الفرق�ة المحارب�ة  والقائ�د 
يرس�ل إليها َمَددًا أي جنودًا إِضافيين، فهذه 
ُة الزمن  اإِلْم�َداَداُت العس�كرية. / ال�ُمدَّ هي 
ُم�َدٌد، وميزه�ا القدماء  ُد، وجمعه�ا  المح�دَّ
م�ن »فترة« ألن الفت�رة كانت تعني الزمن ما 
ل.  ُة: القيح يخرج من ُدمَّ بي�ن نبيَّْين. / الِم�دَّ
ة  والم�ادَّ محس�وس،  ش�يء  كل  ُة:  / ال�َم�ادَّ
أيض�ًا فق�رة ف�ي القان�ون ذات رق�م خاص 
ة لم تستعمل في الشعر ليس  بها. وكلمة مادَّ
فق�ط لجفافها، بل ألنه التقى فيها س�اكنان: 
األلُِف والدال األولى. ويلتقي الساكنان في 
ة وش�ابٍّ  العربي�ة ن�ادرًا في النثر كما في مادَّ
إل�خ، وم�ن ذل�ك أيض�ًا قول�ك: )صفحت�ا 
َألِ�ِف »صفحت�ا«  الكت�اب(، فقراءته�ا بم�دِّ 
ا في الش�عر فالتقاء  فيه�ا التق�اء س�اكنين. أمَّ
الوزن، واس�تثنى بعضهم  الس�اكنين يكس�ر 
المتقارب إذا وقعت الكلمة بين الش�طرين، 
ف�كأنَّ الصم�َت القصي�ر يس�دُّ مس�دَّ ال�الم 
ف�ي أل التعري�ف، )َوُرْمن�ا الَقَص�اَص وكاَن 
.. َفْرضًا وَحْتمًا على المس�لميْن(،  التََّق�اصُّ
وق�ال آخرون قولة العلماء المش�هورة: هذا 
ليس بشيء. قال الشابُّ الظريف – وفي لقبه 
التقى ساكنان –، وأمعن في التورية وكان له 
م�ن لقبه نصيب ف�ي بيتيه هذين: )يا س�اكنًا 
قْلبَِي ال�ُمَعنَّى.. وليس فيِه ِس�َواك ثاِن/ ألَيِّ 
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شيٍء كسرَت قلبي.. وما الَتَقى فيه ساكناِن(. 
وع�الج التق�اء الس�اكنين الكس�رة كقولك: 
)ج�اءِت البن�ُت(. ولي�س لكلمة ش�اّب من 
عالج س�وى أن تجعلها »َش�ّب« أو »شاب« 
بغير شدة كقول ابن الفارض: )وهوى الغاَدِة 
�ْيَب إلى الَش�اِب  َعْم�ري عادًة.. َيجُلُب الشَّ
األَُحّي(، واألَُحيُّ تصغير األحوى أي الذي 
اء./ نمد  ف�ي ش�فتيه ُس�مرة، والمؤنث َح�وَّ
ف�ي النُّْط�ق بع�ض ح�روف العل�ة ونخطف 
بعضه�ا، فنق�ول: )إذا بلغ الفط�اَم لنا َصبي( 
ونمد األلف من »لنا« ألن ما بعدها متحرك. 
وف�ي عبارة )لنا اْلَجَفن�ات( تنطق ألف »لنا« 
مخطوفة قصيرة ألن ما بعدها ساكن. وفي: 
)ل�ُه نض�رع بالدعاء( يجب إش�باع الهاء من 
»ل�ُه«، فأما في عبارة: )لُه الحمد( فُتخطف. 
وقد درج كثيرون في بالد الش�ام، إذ يؤدون 
نص�ًا بالعربي�ة الفصحى، عل�ى الخطف في 
موض�ع الم�د؛ يقول�ون ما صورت�ه: »عندَن 
ف�ي ه�ذا الي�وم«. وق�د بيَّ�ن مواض�ع الم�د 
والخط�ف قراء القرآن الكري�م على هيئات 
ش�تى بحسب القراءات. وفي الشعر العربي 
دلي�ل عل�ى  مواض�ع المد والخط�ف، فإذا 
خطف�َت ف�ي موض�ع م�دٍّ أو العك�س اختل 

الوزن. ]راجع أيضًا مادة »شعر«[

ين.  كِّ مدا. ال�ُمْدَية وجمعها ال�ُمَدى: السِّ

َمَدَح َيْمَدُح َمْدحًا: َحِمَد وأْطرى. وال�َمديُح: 
باب قد اضمحلَّ من أبواب الشعر القديم. 

م�در. ال�َم�َدُر: الطين. أهل ال�َمَدر: س�كان 
الَوَبر: سكان البوادي.  المدن، يقابلهم أهل 

َتَمْدَي�َن  ووردت  �ر،  تحضَّ َن:  َتَم�دَّ م�دن. 
أيض�ًا. / الدولة ال�َمَدنِيَّ�ة: التي ال تفرق بين 
الدي�ن. / المدين�ة  مواطنيه�ا عل�ى أس�اس 
تخيل�ه  كم�ا  المثال�ي  المجتم�ع  الفاضل�ة: 
بعض الفالس�فة. والتعبير العربي من كتاب 
الفاراب�ي »آراء أهل المدينة الفاضلة«، وهو 

كتيب بارع في الفكر السياسي والفلسفي. 

مذا. َمْذٌي: سائل يخُرُج قبل ال�َمنِّي.

َقت  َمِذَر َيْمَذُر َمْذرًا، َمِذَر البيض: فسد. و)فرَّ
الشرطة المتظاهرين َشَذَر َمَذَر( أي مشتَّتين.   

َم�رَّ َيُمرُّ مرورًا: َعَب�َر. / وقيل: )قرأت البيان 
بس�رعة، م�روَر الك�رام فقط(، فالك�رام من 
الن�اس يمرون مرورًا هين�ًا بأخطاء اآلخرين 
ة قرب  وال يقف�ون عنده�ا. / الَم�َراَرة: ُغ�دَّ
والجم�ع  ف�راء  الصَّ عص�ارة  تف�رز  الكب�د 
َمَراِئر. / مّر: عبارة »تمرير مش�روع القانون« 
 : مترَجَم�ة، نقول: إق�راره ال تمريره. / ال�ُمرُّ
، وكان  أح�د الطعوم. وال�ُمرُّ نب�ات ِعالجيٌّ
غصن منه مما ُأْهِدَي إلى السيد المسيح عند 
ْين: أي الجوع والمرض،  مول�ده. ذاق األََمرَّ
وقي�ل ب�ل الفق�ر والَه�َرم، وقيل غي�ر ذلك. 
/ ال�َمْم�ُرور: العابِ�س أب�دًا الس�اخط عل�ى 
ُة والهيئة:   �ْوداء. / الَمرَّ الدنيا، المصاب بالسَّ
)حضرن�ا  مفت�وح:  أوُل�ه  ة  ال�َم�رَّ اس�م  أ( 
عل�ى  ال�دالُّ  الهيئ�ة،  اس�م  ب(  الَجلس�ة(. 
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طريق�ة حدوث األمر، أوله مكس�ور )وضع 
ساقًا على ساق، ولم تعجبني هذه الِجلسة(.

ف�ا الصخر،  م�را. ال�َم�ْرَوُة: الصخرة، والصَّ
الحجي�ج.  يس�عى  والم�روة  الصف�ا  وبي�ن 
الت�رك  وأخ�ذه  َم�ْرَوة،  البن�ت  / وس�ميت 
االس�م  منه�م  واس�تعدنا  ميرف�ت،  فس�موا 
عل�ى طريقتهم. وقد كتبوا اس�م البنت َمْرَوة 
وَمْرَوى. / ال�ُمَماَراُة: المماحكة والمالحاة 
والجدل العقيم. / ال�ِمراء: الشك، )ال ِمراَء 
في أنَّ الحكومة قد أنجزت الكثير(، ونقول: 

)هذا أمر ال ِمْرَيَة فيه(، أي ال شكَّ فيه. 

م�رأ. ام�رؤ. تأخ�ُذ ٱْم�ُرٌؤ عالمت�ي إعراب، 
واحدة على الراء وواحدة على الهمزة: )أنا 
ام�ُرٌؤ/ رأيت امَرًأ/ مررت بام�ِرٍئ(، )ُاْمُرُؤ 
القي�ِس ش�اعر جاهلي، ولع�ل ٱْم�َرَأ القيِس 
أش�هر الش�عراء الجاهليي�ن، ومعلق�ة ٱْمِرِئ 
القيِس أش�هر المعلق�ات(. ]انظر لإلعراب 
/ اْم�رأة،  رأس[  ف�ي  رأس�مالي  بحركتي�ن 
وال�َم�ْرأة )قالت لي امرأة في الطريق: اليوم 
عي�د الم�رأة العالمي(، يضعون للم�رأة َألَِفًا 
إذا فق�دت أل التعريف. / ال�ُمروَءة: حس�ُن 
خل�ق وَنْجَدة معًا. / اْس�َتْمرَأ الطعام: وجده 
مريئ�ًا أي ين�زل ف�ي الم�ريء س�ائغًا لذيذًا. 
َد على ال�ذل فصار  واْس�َتْمرَأ المهان�ة: تع�وَّ
كأنم�ا يجده س�ائغًا. وقالت الن�اس: »فالن 

َيْسَمُن على اإلهانة«. 

َمَرَث َيْمُرُث التَّمر: دعكه حتى يصير عجوة. 

َمَرَج َيْمُرُج: مزج، ﴿َمَرَج الَبْحَرْيِن َيلتِقيان﴾. 
/ ال�َماِرج: الش�علة من لهب شديد. / )ساد 

الَهْرُج وال�َمْرُج القاعة( أي االضطراب.

َم�َرَخ َيْم�َرُخ َمْرخ�ًا: ده�ن بالزي�ت وَدَل�َك 
يُخ، بكسر الميم: الكوكب  الجس�م. / ال�ِمرِّ

المعروف. 

ال  الرج�ل  ُم�ْرٌد:  والجم�ع  األَْم�َرُد،  م�رد. 
تنب�ت ل�ه لحي�ة، والفت�ى ل�م تنب�ت لحيت�ه 
بع�د. / ال�َم�اِرُد، وجمعها َم�َرَدٌة: العمالق. 
وال�َم�َرَدُة تيار سياس�ي لبنان�ي كان زعيمه، 
س�ليمان فرنجي�ة الَج�ّد، رئي�س جمهورية. 
الش�رير.  المتم�رد  ال�َمِري�د:  / الش�يطان 
التابع لش�يخ  / ال�ُمِري�ُد، والجمع ُمريدون: 
م�ن مش�ايخ الصوفية. أو المتعلق بأس�تاذه: 
)اجتمع مريدو طه حسين إليه في لقاء متلفز 

نادر(.

َم�ِرَض َيْمَرُض َمَرضًا فهو مريض أي عليل، 
وال�ُمَتم�اِرض: ذلك الموظف الذي يهاتف 
ل إجازة  الس�كرتيرة مفتعاًل الس�عال، ويسجِّ
َمَرِضيَّة. ال�ِمْمراض: المْصَفرُّ الوجِه َمَرضًا.

مرط. األَْمَرُط: خفيف شعر البدن.

. / الماِرق:  َمَرَق َيْمُرُق ُمُروقًا فهو َماِرٌق: َمرَّ
الماِرَق�ة:  / الدول�ة  الدي�ن.  ع�ن  الخ�ارج 
الدولة المنبوذة م�ن المجتمع الدولي ألنها 
عنصري�ة أو تم�ارس العنف ضد ش�عبها أو 
ضد جيرانها، إلخ. فإن نالت الدولة المارقة 
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حماية دولة كبرى نجت من العقوبات، وإال 
فمجل�س األم�ن يف�رض عليه�ا العقوبات. 
/ ال�َم�َرُق: ماء ُغِلَي فيه اللحم. وقالوا أيضًا 

ال�َمَرَقُة.

ب عليه،  َم�َرَن َيْم�ُرُن َمراَنًة على األمر: ت�َدرَّ
)َمَرَن�ت ي�ُدَك اآلن عل�ى لوح�ة المفاتيح(. 
الليون�ة،  ال�ُمُروَن�ة:  المه�ارة.  / ال�َمَران�ة: 

والقابلية للتفاعل اإليجابي مع اآلخرين. 

م�ّز. ال�ُم�زُّ طع�م يخل�ط الحل�و بالحامض 
ُل به من  ُة م�ا ُيَتنَقَّ ان. / وال�َمزَّ مَّ ، كالرُّ والم�رِّ
�رات عل�ى الش�راب. وقال�وا  فاكه�ة ومكسَّ
ُة: الخمر فيها بعض  ال�َم�اَزة أيضًا. / ال�ُم�زَّ
الحموض�ة، وهي – عند الش�اب الالهي – 
الفتاة الفاتنة، والكلمة سوقيَّة رغم اشتقاقها 
الفصيح، وال مكان لها في اإلعالم الرصين.

ُة والجمع َمزايا: الصفة الجيدة.  م�زا. ال�َمِزيَّ
]راجع الميزة في ماز[

َمَزَج َيْمُزُج َمْزج�ًا: خلط. وال�ِمزاُج: الحالة 
ٌر(، أو  النفس�ية الطارئة: )ِمزاج�ي اليوم معكَّ

الدائمة: )صاحبنا عصبي ال�ِمَزاج(.  

َمَزَح َيْمَزُح َمْزحًا وُمزاحًا: داَعَب بقول َفِكه.  
وأيضًا: ماَزَح ُيماِزُح ُمماَزَحًة. 

مزن. ال�ُمْزَنُة: السحابة الممطرة. وابن ُمْزنَة: 
الهالل يخرج من بين السحاب. / ال�َماِزُن: 

بيض النمل، وابن ماِزن: النمل.

�ًا. وأنا ق�د َمِسْس�ُت اللحَم  َم�سَّ َيَم�سُّ َمسَّ
َتَم�سَّ  ال  نق�ول:  ي�دي.  وسأغس�ل  َء  النَّ�يِّ
َتْمَس�ِس الجدار. / ال�ِمَساُس:  الجدار، وال 
َأَم�سِّ الحاجة، أو  ال�ُمالمس�ة. / )نحن في 
في َمِسيِس الحاجة، إلى مساعدة(. / )فالن 

به َمسٌّ من الجنون(. 

مسا. أمس�ى من أخوات كان، )َأْمَسى الَجوُّ 
جمي�اًل ويمكنن�ا أن نس�هر ف�ي الحديق�ة(. 
م�ن أناق�ة اللغة عدم اس�تخدام أخوات كان 
عش�وائيًا، ف�ال نق�ول: »أصب�ح الجو جميال 
رائح�ة  فيه�ا  فأصب�ح  نس�هر«،  أن  ونري�د 
انقرض�ت  المس�ائية:  / الجري�دة  الصب�اح. 
عل�ى  وانتعش�ت  ال�ورق،  عل�ى  كادت  أو 
اإلنترن�ت حي�ث ال تنتظر كبري�ات الجرائد 
طلوع الصباح لكي تقص على قرائها أخبار 
األم�س البائت�ه، فه�ي تتجدد باس�تمرار وال 
س�يما ف�ي س�اعات المس�اء بع�د أن تكون 

الحصيلة اإلخبارية قد اكتملت.  

وأزال.  ي�ده  ر  َم�رَّ َمْس�َحًا:  َيْمَس�ُح  َمَس�َح 
الكل  الذي يس�تغرق  / ال�َمْس�ُح: اإلحصاء 
ولي�س العين�ة المخت�ارة فحس�ب: )أجرينا 
/ الم�اِس�ُح  المحافظ�ة(.  لق�رى  مس�حًا 
وجمعه�ا ال�َمَواِس�ح: جهاز يص�ور الوثيقة 
الماس�ح  وه�و  الحاس�وب،  ف�ي  ويخزنه�ا 
َقْدر الس�طح  الضْوئ�ي أيضًا. / ال�ِمَس�اَحة: 
المنبس�ط الثنائ�ي األبع�اد: )ِمس�احة مص�ر 
وجه�ه  / )عل�ى  مرب�ع(.  كيلومت�ر  ملي�ون 
َمْس�َحُة ح�زن(، أي قليل منه./ الِمْمَس�َحُة: 
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أتباع  : أحد  ال�ِمْكنَس�ة. / ال�َمس�يحيُّ أخت 
الديانة المسيحية. 

ه، )مسخ المحرر  َمَس�َخ َيْمَسُخ َمْسَخًا: َش�وَّ
مقالتي بش�طب َفْقرتين منها(. وال�َمْمس�وخ 

يدعى َمْسَخًا. 

مسك. َأْمَس�َك ُيْمِسُك إِْمساكًا: قبض على، 
ك  وتوقف. )اإِلْمَساك عن الطعام(. / التََّمسُّ
بالموقف: الثبات عليه، واسَتْمَسك بمبادئه: 

ك بها. تمسَّ

مش�ا. َمَش�ى يْمش�ي َمْش�يًا: س�ار. ال�ِمْشَية: 
اءون: تالميذ أرسطو  ال�َمشَّ طريقة المش�ي. 
وحول�ه  مع�ه  ويمش�ون  يمش�ي  كان  ألن�ه 

ويعلِّمهم. 

ل الشعر بال�ُمْشط.  َمَش�َط َيْمُشُط َمْشطًا: َرجَّ
والماِشَطُة: الكوافيرة.  

َمَشَق َيْمُشُق َمْشقًا: أطال حروفه في الكتابة. 
وال�َمْشُق: ورقة مكتظة بالكلمات واألحرف 
بغ�رض  المكتوب�ة  والمتراكب�ة  المتداخل�ة 
ب على خط بعينه، وخصوصًا الثلث.  التدرُّ
وثم�ة ُمُش�وٌق ثمين�ة لمش�اهير الخطاطين. 

/ اْمَتَشَق حسامه: َسلَّه. 

ِمْشِمٌش وُمْش�ُمٌش: ثمر كالخوخ تصنع منه 
حلوى قمر الدين، وشجرة المشمش تطرح 
مش�مش،  ال  ث�م  مع�دودات  أيام�ًا  حمله�ا 
الس�انحة »ُجُمَع�ٌة  الفرص�ة  ل�ذا يق�اُل ع�ن 
مشمش�ية«، )اآلن تحلو السباحة فماء البحر 

معتدل الحرارة، إنها جمعة مشمشية وبعدها 
يهجم البرد(. 

 : ًا: رِضع لبن أمه. وال�ِمَمصُّ َمصَّ َيُمصُّ َمصَّ
�ُة يش�فطون به�ا الش�راب، والمم�ص  القشَّ

ُة اللفظ المختار.   َلمونة أيضًا، والَقشَّ الشَّ

ُمْص�َراٌن وجم�ع  الم�َصي�ُر جمعه�ا  مص�ر. 
َمَصاِريُن. ومع غلبة معنى المستقبل  الجمع 
عل�ى كلمة »مصير« جعل الن�اس المصران 
مفردًا والمصارين جمعًا، نقول هذا مصراٌن، 

وهذه مصاريُن. 

ُمْصَط�َكاُء أو ُمْصَطَك�ى: ِعْل�ٌك طبيع�ي من 
صم�غ الش�جر. هو في المطبخ م�ع التوابل 
واألبزار، وفي أفواه الفتيات علك يخلطونه 

بشمع النحل كي يلين.

مصل. ال�َمْصُل واألَْمَصاُل: جرعة جرثومية 
مخففة لتنبيه جهاز المناعة تحسبا لإلصابة، 

وهو اللَّقاُح.

َمَضَغ َيْمَضُغ َمْضغًا: الك الطعام. / )ساءت 
سيرته وأصبح ُمْضَغًة في أفواه الناس(.

َمَض�ى َيْمِضي ُمِضيًَّا: ذهب. / َأْمَضى األمر: 
ذه، وأمَض�ى المعاملة وقَّع عليها بِإْمضائِه  نفَّ

أي بتوقيعه.

. ولمن يمطُّ جس�مه يقال  ًا: مدَّ َمطَّ َيُمطُّ َمطَّ
َتَمطََّط أو َتَمطَّى. 

: دابَّ�ة  مط�ا. ال�َمطِيَّ�ُة وال�َمطاي�ا وال�َمطِ�يُّ
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الرك�وب، )هذا المتملِّق يتخذك مطيًَّة لبلوغ 
هدفه(. 

َأْمَطَر  َمَط�َر َيْمُطُر َمَطرًا. واألكثر اس�تعماالً: 
ُيْمطُِر إِْمَطارًا. / يوم ماطِر، وَمطِيٌر إذا اش�تد 
في�ه المط�ر. / ال�َمَطَرُة: وع�اء الماء للرحلة 
ْمَزِميَُّة أيضًا؛ وفي القديم:  المدرسية، هي الزَّ
�َقاء: وعاء من جلد ش�اة ُيتَّخذ  الِقْرَبة أو السِّ

لماء المسافر.

ف الوف�اء بوعده.  َمَط�َل َيْمُط�ُل َمْطاًل: َس�وَّ
وَماَطَل ُمماَطَلًة. 

َمَع، ويجوز َمْع: حرف جّر.

والش�ائع  َأْمَع�اٌء.  جمعه�ا  ال�ِمَع�ى  مع�ا. 
، بميم مكسورة  ال�ِمَعِويُّ الجمع. والمرض 

تبعًا للمفرد. 

معد. الم�َْعَدُة هي األصل وال�َمِعَدُة لغة فيها 
كم�ا يقول الصاحب في المحيط، والش�ائع 
الي�وم ال�َمِعَدة، والجمع ِمَع�ٌد: بيت الطعام 
ف�ي  المص�اب  وال�َمْمُع�ود:  الجس�م.  ف�ي 
بالم�َُعْيِديِّ خيٌر  معدته. / المثل: )أن َتسَمَع 
م�ن أْن َتراه( أصل�ه أنَّ ال�ُمَعْيِديَّ كان غزير 

العلم َزِريَّ الملبس قبيح الهيئة.

َمْعَدُن�وس: بقدونس ومقدونس، وُتنطق في 
المغارب بإسكان العين والدال.

معز. ال�َماِع�ُز: الغنم. والذكر َتْيٌس واألنثى 
َعنَْزٌة وَشاٌة، والصغير َسْخٌل. 

َمعَك َيْمَعُك َمْعكًا: َعَجَن. 

مع�ن. َأْمَع�َن النظ�ر وَأْنَعَم النظ�ر مترادفان: 
وال�َمَواِعي�ُن:  الماع�وُن  ه.  وَأَح�دَّ َق�ه  دقَّ

األدوات المنزلية. 

موريتاني�ا  العرب�ي:  ال�َمْغ�ِرب  مغ�رب. 
والمغ�رب والجزائ�ر وتون�س وليبي�ا، وقد 
نق�ول ال�دول المغاربي�ة ذل�ك أن أهل تلك 
البالد فيهم العرب والمستعربون واألمازيغ 
العربي�ة  الثقاف�ة  رس�وخ  رغ�م  والزن�وج 

اإلسالمية في المنطقة. 

مغص. ال�َمْغُص وجع المعدة، أو الُكليتين. 

ِمْغناطِي�ٌس. وف�ي النس�بة ق�د نتخف�ف م�ن 
األلِف: ِمغنَطِيسّي. 

َيْمُقُت َمْقتًا: أْبَغَض.  َمَقَت 

مقع. اْمُتِقَع لوُنه: تغيَّر من دهشة أو إحراج. 
فالوج�ه ُمْمَتِقُع الل�ون. ووردت أيضًا اْنُتِقَع 

فهو ُمنَْتِقٌع. 

َمَكَث َيْمُكُث َمْكثًا وُمْكثًا وُمُكوثًا: أقام. 

َمَك�َر َيْمُكُر َمْكرًا: َمْكُر الل�ه: جزاؤه. وَمْكُر 
اٌر، والسياس�ي  َمكَّ البش�ر: ُخْبُثه�م. الثعلب 

ماكٌِر. 

َمَكُروَن�ة، هي ال�َمْعَكروَنُة أيض�ًا. فإن َدقَّت 
فه�ي  َأكث�ر  �ْت  َدقَّ ف�إن  الس�َباِغيتِّي،  فه�ي 

ُة.  َعْيِريَّ الشُّ
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َمَكَس َيْمِكُس َمْكسًا: فاَصَل وساوم. ومثلها 
ماَك�س يماك�ُس ُمماَكَس�ًة: فاص�َل وطل�ب 
الحطيط�ة من الثم�ن. / ال�َمْك�ُس وجمعها 
ال�ُمُك�وُس: الجم�رك، رس�وم ُتؤخ�ذ على 

البضائع المستوردة. 

َن من األمر اس�توثق منه. وجذر  مك�ن. َتَمكَّ
الكلمة »كان«، وال�َمكان مش�تق من الكون 
أي الوجود، ونعالجها في »مكن« تس�هياًل. 
الق�درة،  / اإلم�كان:  أيض�ًا[  كان  ]انظ�ر 
)لي�س في اإلم�كان أب�دُع مم�ا كان( عبارة 
الغزال�ي، وتعن�ي أن العال�م مثال�ي ولي�س 
للبش�ر أن يقترح�وا عل�ى الخال�ق عز وجل 
�وا ب�ه من نقص ف�ي هذا  تبدي�اًل، فم�ا أحسُّ
العال�م فهو نق�ص لحكمة رباني�ة ال لعجز. 
/ التَّْمكِين: منح التس�هيالت لفئة من الناس 
لك�ي تلتح�ق باآلخرين، وم�ن ذلك تمكين 
الم�رأة، وتمكي�ن  ذوي اإلعاق�ة، وتمكي�ن 
منزلت�ي  بي�ن  منزل�ة  / الم�ُْمك�ن:  الب�دو. 
العتيد المتحقق والمس�تحيل. قال بسمارك 
ال�ُمْمِك�ن(.  ف�نُّ  )السياس�ُة  األلمان�ي: 

/ إِْمَكاَنات = إِْمَكانِيَّات. 

عليه�ا  ملف�وف  معِدني�ة  َبَك�َرٌة  �وٌك:  َمكُّ
خياط�ٌة  وتك�ون  وتج�يء  ت�روح  الخي�ط، 
وكِيَّ�ُة،  أو يك�ون نس�يج. والَج�ْوالت ال�َمكُّ
ف�ي الدبلوماس�ية: هرول�ة الوس�يط م�ا بين 
وُك  المتخاصمين للتوصل إلى حل. وال�َمكُّ
الفضائ�ي: المركب�ة الفضائية نفس�ها بعد إذ 

ينفصل عنها صاروخ اإلطالق. 

َمْكياٌج، وِميْك أب: زينة المرأة. اشتقوا منها 
نَ�ْت! ]راجع التبرج  َتَمْكَيَج�ْت، لو قالوا تزيَّ

في برج[

َم�لَّ َيَملُّ َمَل�اَلً، وأنا قد َملِْلُت أي س�ئمُت. 
َلني في الحصول  وَأَملَّني هذا الثرثار، لكنه َأمَّ
�ُة: الدين.  عل�ى تذك�رة للمهرج�ان. / ال�ِملَّ
ُة: الجمر، وخبز الم�َلَّة يخبزونه على  وال�َملَّ

الجمر. 

َم�َلَ َيْم�أَلُ َمْلَئًا. القاعدة اإلمالئي�ة ل� »َمْلَئًا«: 
ملٌء همزتها متطرفة وعلى السطر، وتوضع 
ف�ي ح�ال النص�ب على نب�رة. ومثله�ا كفئًا 
وش�يئًا، ف�إن كان الحرف ال�ذي قبل الهمزة 
ال يقبل االتصال بغيره كالزاي بقيت الهمزة 
ُيمالِ�ُئ ُمَماأَلًة:  على الس�طر: جزءًا. / م�اأَلَ 
: الق�وم، و)أقوله�ا  واف�َق وناف�ق. / ال�َم�َلُ
/ ال�ذي  الجمي�ع.  أم�ام  أي  الم�أل(  عل�ى 
»َم�َلَ الدني�ا وش�غل الن�اس« ه�و المتنب�ي، 
والعبارة البن رش�يق في العمدة. / )الرجاء 
َم�ْلُء االس�تمارة(، )أِض�ْف من الم�اء ِمْلَء 
فالن�ًا  إن  فم�ي  بِِم�ْلِء  )س�أقول  كوبي�ن(، 
َملِيٌء وم�آٌن والزجاجة  فاس�د(. / الكوُب 
َمِليئ�ٌة ومآلن�ٌة. / اإلماَلء: تلقي�ن الكاتب ما 
يكتب، )َأْمَلْيُت عليه رسالة، وَسُأْملي رسالة 
أخ�رى(، واإلمالء: قواعد رس�م الكلمات. 
/ )َأْمَل�ى اإلنجلي�ز على الخدي�وي معاهدة 
مجحفة( أي فرضوا. / ال�ُمالَءُة: الشرشف.

مرك�ب  َأْم�اَلٌح:  والجم�ع  ال�ِمْل�ُح  مل�ح. 
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كيم�اوي، والقاع�دة المش�هورة: َحْمٌض + 
قاع�دة = ملح + ماء. وال�ِمْلح خاصة: ملح 
الطع�ام، كلوريد الصوديوم. والطعام َمالٌِح، 
وقال�وا إن�ه »َطَع�اٌم ِمْل�ٌح«، ق�ال يوُنس: لم 
أس�مع أحدًا من العرب يق�ول »ماء مالح«؛ 
البخ�الء  ف�ي  قاله�ا  الجاح�ظ  إن  ونق�ول 
ا الطعام الذي ال ملح فيه  وكررها م�رارًا؛ أمَّ
الِمْمَلَحة،  ال�ِمْل�ِح  ال�َمِس�يُخ. / ووعاء  فهو 
»ِمْفَعَل�ة« اس�م آل�ة، ورواه صاح�ب الت�اج 
بفت�ح الميم األول�ى معتذرًا بالق�ول: هكذا 
ه�و مضب�وط عندنا، وذك�ره أيضًا مكس�ور 
ح  الميم ونس�به لصاحب األساس. / ال�َمالَّ
حة  وال�َمالَّ �ار لمالزمته الماء المال�ح،  البحَّ
مصنع اس�تخراج المل�ح. / )تفضل يا فالن 
م�ن  / ال�َمليَح�ُة  معن�ا.  ُكْل  أي:  وَمالِْحن�ا( 
الجميل�ة  عل�ى  وغل�ب  الجميل�ة،  النس�اء: 

السمراء.   

َملَِص َيْمَلُص َمَلصًا: أفلت منزلقًا، )َمِلَصت 
تَخلَّ�َص  وَتَملَّ�َص:  ي�دي(،  م�ن  الصابون�ة 

بحيلة. 

مل�ط. ال�ِم�الُط: الطين أو األَس�منت الذي 
يكون بين حجارة البناء. / األَْمَلُط: األَْمَعط، 

الذي بال َشعر.

َيْمِلُك ُمْلَكًا فهو مالٌِك الش�يَء. / وقد  َمَلَك 
َمَلَك َيْمِل�ُك: أي تولَّى ال�ُمْلَك وصار َملَِكًا 
للبالد. وهي صارت َمِلَكًة. / )َواثُِق الُخْطوة 
َملِ�كًا(، وتخطِ�ُئ أم كلث�وم عندم�ا  يمش�ي 

تقولها »َمَلكًا« فال�َمَلك ال يمشي أصاًل، وال 
يتص�ف بأنه واثق الخطوة، وأغلب الظن أن 
الس�يدة – وق�د غنت قصي�دة إبراهيم ناجي 
ه�ذه عام س�تٍة وس�تين – ل�م ُت�ِرْد إغضاب 
لت الكلمة.  الحك�م الجمهوري بمص�ر فبدَّ
أتَماَل�ْك نفس�ي: ل�م أس�يطر عليه�ا.  / ل�م 
مالئك�ة.  والجم�ع  وال�َم�اَلُك  / الم�ََل�ُك، 
/ ال�َملِك�ُة: تجلس على العرش، وال�َمَلَكُة: 
مهارة متأصلة في اإلنسان. / ال�َمَلكِيَُّة: نظام 
حكم، وال�ِمْلكِيَُّة: التََّملُُّك وحيازة الشيء. 

ِمْليار = بليون. ]انظر بليون[

ِملِّي�م: َفْلس، أصغر فئ�ات العملة في بعض 
البالد. 

َم�نَّ َيُم�نُّ َمنَّ�ًا: َأنَع�َم، )َم�نَّ الله علي�ه بِِمنٍَّة 
اها  عظيمة، فبعد خمسة ذكور رزق بنتًا فسمَّ
ر اإِلنعام بالتذكير  ِمنََّة الله(. / وَمنَّ أيضًا: َكدَّ
به، ﴿ال ُتبطِلوا َصَدقاتِكم بال�َمنِّ واألَذى﴾. 
ويقولون في الش�ام تحميل الجميل وتربيح 
. / االْمتِناُن:  الجميل، وف�ي الفصحى: الَمنُّ

اإلقرار بالجميل، فأنا ُمْمَتنٌّ لك. 

َمْن: أ( استفهامية، واالسم بعدها – إن جاء 
اس�م – مرفوع: )َمْن شريُك المجرم؟( ب( 
شرطية: ) َمْن يدرْس ينجْح(، ج( موصولة، 
بمعنى »الذي«: )سنكافيُء َمْن يعثُر عليها(.

جمعها  واألُْمنَِيُة  ال�ُمنَى،  ال�ُمنَْيُة جمعها  منا. 
األََماني: ما تتمنَّاه وتتوق إليه النْفس. األُْمنِيَُّة 
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ة، بالمعنى نفسه. / ال�َمنِيَُّة  ، بالش�دَّ واألََمانِيُّ
وال�َمنُوُن: الموت، والجمع منايا.

َمنَاُخوْلَي�ا: التش�اؤم ال�دائ�م م�ع اضطراب 
�ْوَداء،  السَّ عنه�ا:  الع�رب  وقال�ت  وتوتُّ�ر، 
�ْوداء فال يكاد يخرج  )ف�الن غلبت عليه السَّ

من بيته(.  

َمنَْجنِيٌق والجمع َمَجانِيُق: ِمدَفُع الحجارة.

من�ُذ. ظ�رف مبني على الض�م، يليه مضاف 
إلي�ه مج�رور، و»ُم�ذ« أخته�ا، وه�ي مثُلها 

معنى وعماًل. وعليهما لغٌط كفْيناَكه.

َمنَ�َع َيْمنَ�ُع َمنْع�ًا: حج�ب وقط�ع. )ممن�وٌع 
التدخين( ويتخففون في النطق من التنوين: 
الق�وة  / ال�َمنََع�ة:  التدخي�ن«.  »ممن�وُع 
الق�وم  / )امتن�ع  الهج�وم.  م�ن  والحصان�ة 
م�ن الع�دو داخل الس�ور، وق�د امتنعوا عن 
الخمر(، والس�ور َمنيع أي قوي. / الممنوع 
من الصرف أ( هو ممنوٌع من التنوين، وُيَجرُّ 
بالفتحة ال بالكسرة: )ورد الخبر من مصادَر 
فت  عديدٍة(. ويلغى المنع من الصرف إذا ُعرِّ
الكلم�ة ب�أل: )م�ن المص�ادِر(، أو إذا ج�اء 
بعدها مضاف إليه: )من مصادِر الصحفي(. 
ب( الممنوع�ات م�ن الصرف: – ما صيغته 
)مص�ادر،  ال�خ  وفواع�ل  وأفاع�ل  مفاع�ل 
صيغت�ه  م�ا   – عوام�ل(،  قصائ�د،  أوائ�ل، 
مفاعي�ل وما ش�ابهها )مصابيح، قناديل(، – 
المنته�ي بهمزة مزي�دة )وزراء(، – الوصف 
ال�ذي على وزن أفعل )أكبر، أعظم، أحمر، 

أقّل(، – العلم المؤنث )عزة، غزة، معاوية(، 
– العلم األعجمي )إس�ماعيل، فلس�طين(، 
األش�هر  وكل  الس�ريانية  األش�هر  كل   –
اإلفرنجي�ة، وش�هرا رمض�ان وش�عبان فقط 
م�ن األش�هر الهجري�ة )ش�باط..، فبراير..، 
رمضان، ش�عبان(، – العل�م المختوم بألف 
ونون مزيدتين )نعمان(، – العلم الذي على 
وزن الفعل )يزيد(، – العلم على وزن ُفَعل 
)عم�ر، مض�ر(. ج( الهمزة ف�ي آخر الكلمة 
قد ال تك�ون مزيدة: )أنباٌء وأعداٌء وأحياٌء(، 
أنب�اء أصلي�ة وموجودة ف�ي المفرد  فهم�زة 
نب�أ ل�ذا فكلمة أنباٌء منصرف�ة، وهمزة أعداء 
منقلب�ة ع�ن واو وليس�ت مزي�دة، إذ المفرد 
ع�دّو، فأعداٌء منصرفة، وهمزة أحياء منقلبة 
ع�ن ي�اء، فالمف�رد ح�ّي، فأحي�اٌء منصرفة. 
ه�ذا يختل�ف عن كلم�ة أصدق�اء )المفرد: 
صديق( فهمزتها مزي�دة، وأصدقاُء ممنوعة 
م�ن الصرف. د( م�ن المواضع التي تختلط 
عل�ى المذيع في ب�اب الممنوع من الصرف 
أفعل التفضيل: )من أكثِر ما يصادفني، وفي 
فأكثر  أكثَر ِم�ْن برنامج، األس�ئلُة الطويلة(، 
ت بالكس�رة ألن كلمة  األولى ُصرفت وُجرَّ
»ما« التي تلتها مضاف إليه. وأكثر الثانية لم 
يتبعه�ا مض�اف إليه بل حرف جر: )في أكثَر 

ِمْن برنامج( فهي ممنوعة من الصرف.   

مه�ج. ال�ُمْهَج�ُة وال�ُمَه�ُج: النَّْفس، وأصل 
ال�ُمْهجة دُم القلب. 

َمَهَر َيْمُهُر َمَهاَرًة: كان حاذقًا. / وَمَهَرها وهو 
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َيْمَهُره�ا أل�َف دين�اٍر: أي أعطاه�ا َمْه�رًا أي 
َصَداق�ًا. / ال�ُمْه�ُر وال�ِمَهاُر: ول�د الفرس، 
/ اإِلبِ�ل  ُمَه�ٌر.  وجمعه�ا  ُمْه�َرٌة  والمؤن�ث 

ة: إبل منسوبة إلى قبيلة َمْهَرة.   ال�َمْهِريَّ

مهق. ال�َمَهُق: علة وراثية، فاألَْمَهُق: األبيض 
جل�دًا وش�عرًا لنق�ص صبغ�ة الميالنين في 
ويت�أذَّى  ضعيف�ًا  بص�ره  ويك�ون  جس�مه، 
بالض�وء الس�اطع، وعينا األمه�ق زرقاوان، 
وال تؤثر الحالة على العقل وال على الصحة 

العامة. األنثى َمْهَقاُء. ]انظر بهق[ 

َمْهَما: ش�رطية جازمة، )مهَما َتُقْل فاألمر ما 
زال معقدًا(. ]أنظر أدوات ال� »شرط«[ 

مه�ن. اْمَتَه�َن ِمْهنَ�ًة: اتَّخ�ذ حرف�ة. جذرها 
»هان يهون« ونوردها هنا تسهياًل. / التعليم 
ال�ِمْهنِيُّ جائزتان. ]انظر النس�بة  ال�ِمَهنِيُّ أو 
في نس�ب[ / ال�ِمهنيَّة: االحترافية واإلتقان. 
ف�ي  الحرفي�ة  اإلعالمي�ة،  للمهني�ة  ]انظ�ر، 

حرف[

وجمعه�ا  الحالق�ة  ُموَس�ى  ه�ذه  م�وس. 
ال�َمواس�ي، وقال�وا: ه�ذا ُم�وُس الحالق�ة، 

َأْمَواٌس.  وجمعها 

أيض�ًا.  ُموس�يَقا  وكتبوه�ا  ُموِس�يَقى. 
موس�يقارون: مؤل�ف  ال�ُموِس�يقاُر جمعه�ا 
 : ال�ُموس�يقيُّ ال�ُمْلَه�م.  الب�ارُع  الموس�يقى 
النََّمطِ�يُّ  الموس�يقى  �ُف  ُمَؤلِّ أو  الع�ازف، 
ال�ذي يكتب موس�يقى للدعاي�ات واألفالم 

وليس ببيتهوفن. / عالِم الموس�يقى: دارس 
لألنم�اط الموس�يقية، يع�رف وق�د يعزف، 
التألي�ف  وال  الع�زف  لي�س  مجال�ه  لك�ن 
الموس�يقية  العصور  الموس�يقي بل دراس�ة 
المختلفة، وربما أيضًا موسيقات الشعوب.     

مؤن�ث. أ( الفعل المؤن�ث المفرد »تقولين« 
مرف�وع بالن�ون، وُيج�زم وُينص�ب بحذفها: 
)أن�ت تقولي�ن ذلك اآلن، فلم�اذا لم تقولي 
ذلك أمام اللجنة؟، وأظنك لن تقولي(. ب( 
الفعل المؤنث في الجمع يلزم حالة واحدة: 
)أنتنَّ تُقْلَن، ولم تُقْلَن ولن تُقْلَن(. ج( الفعل 
المؤن�ث ُينظ�ر في جذره ل�دى الجمع، فإن 
كان ف�ي نهايت�ه واو أو ياء ُأبقيتا في الجمع، 
مثال: )هي تعفو، وهن يعفون(، )هي تأتي، 
وه�ن يأتي�ن(. د( نقول )أنتن تأتي�ن يوميًا(، 
و)ه�نَّ يأتي�ن يومي�ًا( بالت�اء ألنت�ن وبالي�اء 
. وفي المثنى المؤنث نلتزم التاء: )هما  لهنَّ

تأتيان، وأنتما تأتيان(.       

َمُؤوَنٌة، وُمْؤَنٌة أيضًا، والجمع ُمَؤٌن: مخزون 
البي�ت م�ن األغذي�ة الالبث�ة. ومنه�ا تموين 

البيت بالطعام، وتموين المركبة بالَوقود.  

مئة. أ( ِمَئٌة تكتب وتقرأ هكذا. كانوا يكتبونها 
مائ�ة باأللف تمييزًا له�ا عن منه في زمن لم 
يك�ن فيه تنقيط. وأما ماية فهي داٌء ال يرجى 
لموظفي المصارف منه ش�فاء. ب( بعد مئة 
وألف ومليون ومليار يَجرُّ التمييز: )قبل مئة 
ع�اٍم(، ).. ألف ع�اٍم(، ).. مليون عاٍم(، ).. 
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ملي�ار ع�اٍم(. / النس�بة المئوية: نق�ول ثالثة 
المفت�رض مذك�ر على  بالمئ�ة، والمع�دود 
التغليب، ذلك أن »بالمئة« ليست المعدود.

ِمي�َرة: َمؤون�ة البي�ت الس�نوية أو الش�هرية. 
وصف الشاعر ما تصنعه العجوز المتصابية: 
)َتُدسُّ إلى الَعطَّاِر ِميَرَة َأْهِلها.. وهل ُيْصِلُح 

ْهُر؟(  َأْفَسَد الدَّ الَعطَّاُر ما 

أي  وِمْكُروَب�ات:  وِمْك�روب  َمْيْك�ُروب 
جرثومة. 

ميكروسكوب: نقول بالعربية ال�ِمْجَهر.

ب�ه بعضهم عل�ى ال�َمْيك،  ميكروف�ون: وعرَّ
اه  س�مَّ بعضه�م  وكان  الَّالِق�ط،  وس�موه 
ال�ِمذي�اع ول�م َت�ِذع الكلمة ب�ل ذهبت إلى 
جه�از الراديو، وبقيت معن�ا »الميكروفون« 
كلم�ة  تنج�ح  ول�م  له�ا،  بدي�ل  وال  ثقيل�ًة 
»ال�ِمْص�َدح«. ومع اخت�راع الميكروفونات 
الدقيق�ة التي تلتقط الصوت مهما كان خفيًَّا 

ِقط ِجدَّ مناسبة.  أصبحت كلمة الالَّ
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النون

ة  �دَّ �ٌط بين الشِّ ن. النون حرف َمْجُهور متوسِّ
ٌق،  َخاَوِة ُمْس�َتِفٌل ُمنَْفتِ�ٌح ُمْذَلٌق َأَغنُّ ُمَرقَّ والرَّ
بتعبي�رات علم�اء التجويد. خالص�ة القول 
َخْيش�ومي يخ�رج مع�ه ه�واء  فه�و ح�رف 
م�ن األن�ف. ينقل�ب إلى مي�م إذا وق�ع بين 
حرفي�ن ش�فويين، فنكتب المنب�ر، ونلفظها 
أن  للمذي�ع  األس�هل  وم�ن  الممب�ر،  غالب�ًا 
يق�ول »ِمْمَبعض« مدِغمًا م�ن أن يقول »من 
قًا النون. وتنقلب النون إلى ياء  بعض« محقِّ
 إذا ج�اءت بعده�ا ياء: ﴿وم�ن يعمل مثقال 
ُتق�رأ »وميَّعم�ل..«. واإلدغام ههنا  ذرة..﴾ 
ب�ل  وجائ�ز  الق�رآن،  ق�ارئ  عل�ى  واج�ب 
مس�َتَحبٌّ للمذيع. تس�قط النون من الكتابة 
ا«.  ف�ي بعض الحاالت: »من م�ا، تصبح ِممَّ
/ نحوي�ًا:  أ( تزاد النون على الفعل للتوكيد 
دة: )والله آلُخ�َذنَّ حقي ولو  وتك�ون مش�دَّ
َك  فة: )ال تْأُخَذْن حقَّ بالقوة(، أو تكون مخفَّ
بالقوة(. ب( النون عالمة رفع، وغيابها عالمة 
ج�زم أو نصب: )هم يعِرف�وَن وهما يعِرفاِن 
وأن�ت تعِرفيَن؛ وه�م لم يعِرف�وا، وهما لن 
يعِرفا، وأن�ت لم تعِرفي(. ج( تحذف النون 
عند اإلضافة: )س�ائقو التاكسي مضربون(. 
د( ن�ون الوقاي�ة، وتأت�ي قب�ل ي�اء المتكلم: 
)جاءني خبر(. وقد تحذف نون الوقاية بعد 

، فيج�وز: إنَّني،  إنَّ وأنَّ ولك�نَّ وكأنَّ ولع�لَّ
ويجوز إنِّي، إلخ. ه�( نون النسوة: )الرجال 

أكلوا، والنساء ما َأَكْلَن بعد(.  

ن�اَء َينُوُء َنْوءًا: نهض بالحم�ل ُمْثَقاًل. / َناَوَأ 
ُينَ�اِوُئ ُمن�اَوَأًة: ع�اَدى وخاص�م. / النَّ�ْوُء: 

المطر. 

َن�اَب َينُ�وُب نَِياَب�ًة: ن�اَب عن�ه: ق�ام مقامه. 
/ َأَن�اَب ُينِيُب إَِناَب�ًة: رجع، وخصوصًا رجع 
إل�ى الل�ه تائب�ًا. / النَّائَِبة والنائب�ات: ُعْضوُة 
للمرأة،  »نائب�ًا«  النَِّيابِّي. وأجازوا  المجل�س 
فه�ل نجعلها أيض�ًا وزيرًا ورئيس�ًا ومديرًا؟ 
نق�ول كم�ا ق�ال المجم�ع المص�ري: ه�ذا 
صواب وه�ذا ص�واب. / النَّائَِب�ُة والنَّوائُب 

والنَُّوُب: المصيبة. 

َينُوُح ُنواحًا: بكى الميَت بصوت.  َناَح 

ن�اخ. َأن�اَخ الرج�ُل الَجَم�َل: َأْبرك�ه. وَأَناَخ 
إَِناَخ�ة  َب�َرَك. / ال�ُمنَ�اُخ: موض�ع  الجم�ُل: 
اإلب�ل. / وال�ُمنَ�اخ، بالض�م أيض�ًا: طبيع�ة 
الحال�ة الجوي�ة ف�ي م�كان ما ف�ي مختِلف 

الفصول. والطَّْقُس: حالة الجو الراهنة.

به�دف  وهمي�ة  معرك�ة  ال�ُمن�اَوَرُة:  ن�ار. 
التدري�ب أو تجريب الخطط واألس�لحة أو 
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إخافة خصم أو ردعه. والكلمة معربة تعريبًا 
جمي�اًل يقبل االش�تقاق، والعدول عنها إلى 
»تدري�ب عس�كري« يس�لبها ج�ل معانيها. 
/ المناورات السياسية تشبه العسكرية لكْن، 
ْوء.  ب�ال أس�لحة. / النَّاُر مؤنثة / النُّ�وُر: الضَّ
ْه�ر الذي يصبح بعُد  اُر، أي الزَّ والنَّ�ْوُر: النُّوَّ
ثم�رًا. / النِّي�ُر: خش�بة تص�ل رقبت�ي ثورين 
يج�ران محراث�ًا. ومج�ازًا: )يرزح الش�عب 

تحت نِير االستبداد(.

ن�ازي: الحزب الذي حك�م ألمانيا 1933–
1945 بزعام�ة هتل�ر. واالس�م تهجيني منذ 

قيام الحزب في العشرينات. سماه خصومه 
باأللماني�ة  اس�مه  ألن  الناتس�ي  بالح�زب 
»ناتس�يونال  »ت�س«:  لص�وت  تك�رار  في�ه 
سوتسياليستِش�ه دويتِش�ه أربايت�ر بارتاي« = 
»حزب العمال االشتراكي الوطني األلماني«، 
ونقل األوروبيون االسم بالتهجئة األلمانية، 
بالزاي،  ونطقوه كاأللمان )ناتسي(، ونقلناه 
وبه�ا لفظناه. ومن باب الموضوعية المبالغ 
الح�زب  فيه�ا اس�تعمال اإلعالم�ي الس�م 
الرس�مي، وترك�ه لفظ�ة الن�ازي التش�ويهية 
الت�ي لم يك�ن أصحاب الح�زب يرضونها. 
فم�ع أنَّ هن�اك حمل�ة مس�عورة م�ن جانب 
الغرب، وخصوصًا ألمانيا الحالية، ضد كل 
ش�يء يتعلق بالحزب الن�ازي، رغم انقضاء 
زم�ن طويل على هزيمت�ه المطلقة، ومع أنَّ 
ه�ذه الحمل�ة تفتق�ر إل�ى الب�راءة التاريخية 
وتفوح منها رائحة الغرض السياس�ي، فمن 

غ إلعالميي العالم الثالث أن يكونوا  المس�وَّ
ش�ركاء في التق�زز من الح�زب النازي ألنه 
كان عنصري�ًا دمويًا، وألن حكمه كان قائمًا 
على اس�ترضاء س�فلة المجتمع، وعلى بث 
األكاذي�ب. مع ذلك فاإلعالم الرصين يأبى 
أن يأت�ي هذا التقزز بصورة أكاذيب مضادة، 
كالت�ي نجدها إلى اآلن في اإلعالم الغربي، 
وحت�ى في الدراس�ات األكاديمية. ويقترف 
يق�ل  ال  خط�أ  الع�رب  اإلعالميي�ن  بع�ض 
فداحة هو التغني بهتلر وبحزبه. وسط ركام 
األيديولوجي�ا والبروباغن�دا تب�دو الحقيق�ة 

الهادئة الرصينة مشرقة إشراقًا مضاعفًا.

َناَس َينُوُس َنْوس�ًا: تذبذب كَبنُْدول الساعة. 
/ النَّاُس: البش�ر. ونق�ول )هناك ُأناٌس(: أي 

بضعة أشخاص. / النَّاُووس: التابوت. 

َناُسور: مرض شرجي يشبه الباسور.

ناَش َينُوُش َنْوش�ًا: أخذ الشيَء بيده، ومثلها 
مح�دود  تراش�ق  / وال�ُمناَوَش�ة:  انت�اَش. 

بالرصاص، أو بالكلمات.

حي�َن  والَت  مف�ر.  ال  َمنَ�اَص:  ال  ن�اص. 
فات األوان.   َمنَاٍص: 

ن�اَط َينُ�وُط َنْوط�ًا: )ن�اَط المدي�ر بمحم�ود 
ُعِهد  المهمة بمحمود(:  )نِيَط�ِت  ة(،  ال�ُمِهمَّ
إلي�ه به�ا. ونق�ول أيض�ًا: )َأن�اَط المدي�ر به 
المهم�ة(، و)ُأنِيَط�ت ب�ه المهم�ة(. / النَّْوُط 
/ النَِّي�اط:  واألْوِس�مة.  الِوس�اُم  واألَن�واُط: 
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ع�رق تخي�ل القدم�اء أن القل�ب معل�ق به، 
/ النُّوَط�ة  القل�ب(.  ني�اط  يم�زق  )ب�كاؤه 
نة، وهي  �َدة، أو ال�ُمَدوَّ الموسيقية: ال�ُمَجسَّ

النُّوتة.  

ناع: النَّْوع في التصنيف الحيوي، البيولوجي، 
هو صنف المخلوقات التي تتزاوج وتتكاثر 
وه�و أضيق حلق�ة في التصني�ف. والجنس 
تصني�ف أعم لمخلوقات بينها َمَش�ابُِه كثيرة 
ولكنه�ا ال تت�زواج فيما بينها. فالبش�ر نوع، 
اس�مه العلمي الهومو س�ابينس، والتصنيف 
األع�م الجنس، وجنس البش�ر ه�و الهومو، 
ويضم البشر وإنسان النِّيآْنَدر َتاْل الذي تشير 
األحافير إلى أنه كان موجودًا وانقرض. لذا 
الن�وع  فالتعبي�ر األدق علمي�ًا لوصفن�ا ه�و 
البش�ري. ف�إذا قلن�ا الجنس البش�ري، وهو 
التعبير األكثر شيوعًا، ضممنا إلينا ما يسمى 
تغي�ر  النَّْوع�ي:  / التَّغيُّ�ر  َت�اْل«.  »بالنِّيآْن�َدر 
ف�ي طبيع�ة الش�يء ولي�س فقط ف�ي كميته، 
)اإلصالح�ات الحكومية س�تؤدي إلى تغيٍُّر 
كم�ي، والمطلوب إج�راءات جذرية تصنع 

تغيُّرًا نوعيًا(. 

ناَف َينُوُف َنْوفًا: )عمره َينُوُف على السبعين( 
أي يزيد. و)هو قد َأَناَف على الس�بعين( أي 
ونيٌِّف(.  قطعها. / )لديهم خمس�ون طائ�رة 
وال تأت�ي كلم�ة َنيِّف إال م�ع العقود، بعدها 

َنيٌِّف وخمسون طائرة(.  أو قبلها: )لديهم 

ن�اق. النَّاَق�ة: أنث�ى الجم�ل، والجم�ع نَِياٌق 

وُنوٌق. 

ن�اَل َينَاُل َنْياًل: حاز وبلغ. / النَّْوُل واألَْنوال؛ 
وال�ِمنْ�َوال وال�َمنَاوي�ل: آلة النس�ج. / على 

هذا ال�ِمنوال: على هذه الطريقة. 

ناَم َينَاُم َنْوَمًا: هجع ورقد. ال�َمناَمُة: البَِجامُة. 
ل�ة التي تنام  َح�ى: الفت�اة المدلَّ / َن�ُؤوم الضُّ

حتى ارتفاع النهار. 

َه بصديقه َتنِْويه�ًا: ذكره بخير وأعلى  ن�اَه. َنوَّ
من شأنه، هذا هو المعنى األصلي. / التَّنِْويه 
ف�ي االس�تعمال الحدي�ث: المالحظ�ة، أو 
اإلش�ارة إل�ى حدث غير مأل�وف، ويقولون 

ه إلى الخطأ. نوَّ

َن�َأى َينْ�َأى َنْأي�ًا: النَّْأُي بالنف�س في اإلعالم 
اإلخب�اري: اتخ�اذ دولة ما موقف�ًا فيه تأكيد 
عل�ى االبتعاد عن التأثر والتأثي�ر تلقاء أزمة 
معين�ة: )لبن�ان يتخ�ذ موقف النَّ�ْأِي بالنفس 
تجاه األزمة الس�ورية(، ومثله�ا اإِلعراض، 
عل�ى  َأْنعْمن�ا  ﴿وإذا  اآلي�ة:  ف�ي  وجاءت�ا 
اإلنس�اِن أعرَض وَنَأى بجانِ�بِه﴾، )اتخذت 
تركي�ا موق�ف اإِلع�َراض إزاء الص�راع بين 
البلدي�ن المجاوري�ن(. وق�د تنج�ح كلم�ة 
اْزَورَّ ف�ي تحليل إخباري: )بينما تْزَورُّ لندن 
عما يجري في بروكس�ل، فهي تدرك أنه قد 

يصيبها َرَشاٌش منه الحقًا(.     

ة، وكرهوا  َنَبٌأ وَأْنَباٌء: خبر. التنبُُّؤ: ادِّعاء النُبوَّ
مكانه�ا  وجعل�وا  الج�وي«  »التنبُّ�ؤ  عب�ارة 
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ب به�ذا اللقب في  �ن«. والمتنبِّ�ي ُلقِّ »التَكهُّ
ة وقيل بل ألنه  صب�اه، قيل ألن�ه ادَّعى النب�وَّ
ش�به نفس�ه باثني�ن م�ن األنبي�اء ف�ي قصيدة 
واحدة من قصائد الصبا، مع ذكٍر لنبي ثالث 
.. كُمَقاِم المسيِح  )ما ُمَقامي بَأرِض َنْخَلَة إاِلَّ
بين الَيهوِد(. ولشيوع اللقب لم يكن المتنبي 
يبالي أن ُيلَصَق باس�مه؛ عن ابن َخلِّكان عن 
اب�ن العدي�م ع�ن أب�ي الحس�ن الربعي عن 
ْب�ُت بالمتنب�ي َثُقل ذلك  المتنب�ي: »ولم�ا ُلقِّ
عليَّ زمانًا ثم َألِْفُته«. وربما رأى شاعرنا في 
لقبه ما رآه عبد الله الطيب: »ما ُأريد بقولهم 
المتنب�ي أول األمر إال النبز والعيب، فصيره 
االس�تعمال، وم�ا كان لش�عره من س�يرورة 
وش�هرة، ل�ه كالحلي�ة«، وكان للمتنب�ي في 

زمنه من الشهرة ما لنزار قباني في زمننا.  

الس�يف  وَنْب�َوُة  وب�رز.  َنت�َأ  ًا:  ُنُب�وَّ َينُْب�و  َنَب�ا 
النَّابِي�ة:  والكلم�ات  خَطُؤهم�ا.  واللس�ان: 

البارزة بقبحها. 

َنَب�َت ينُب�ُت َنْبت�ًا وَنَباتًا: خ�رج من األرض. 
ال�َمنْبِ�ُت، مكس�ورة الباء والقي�اس فتحها، 
النب�ات، وأصل  َمنَابِ�ت: موض�ع  والجم�ع 
اإلنس�ان، )كان المل�ك حس�ين يفتخ�ر بأن 
: من ال  ش�عبه م�ن َمنَابَِت ش�تَّى(. / النباتِ�يُّ
ي�أكل اللح�وم. والنباتِ�يُّ ال�َمْح�ض: من ال 
يأكل اللحوم وال األلبان وال حتى العس�ل، 

ي.   وكذا كان أبو العالء المَعرِّ

وه�و  للكل�ب  النُّب�اح  ُنَباح�ًا:  ينَب�ُح  َنَب�َح 

صرخات متقطعة، والُعواء صرخات طويلة 
ئ�ب والب�ن آوى، وللكل�ب أيضًا  وه�و للذِّ

عندما يختار أن َيْعِوَي. 

َنَب�َذ َينْبُِذ، بباء مكس�ورة، َنْبذًا: ترك. / النُّْبذة 
الصوتي�ة: نتف�ة م�ن كالم ش�خص يضمنها 
المراس�ل  يقص�د  ق�د  تقري�ره.  الصحف�ي 
وزي�رًا ف�ي مكتب�ه ويتجش�م عن�اء تحدي�د 
الموع�د وإجراء الترتيبات وضبط اإلضاءة، 
إل�خ. ثم يأخذ م�ن كالم الوزير عش�ر ثواٍن 
لتقري�ره التلف�زي. وقد يك�ون أمام صحفي 
ع�دد م�ن المقابالت، وعلي�ه أن ينتقي منها 
النب�ذ الصوتي�ة المالئم�ة. الم�دار في األمر 
عل�ى البن�اء الصل�ب للتقري�ر ال�ذي يصنعه 
الصحفي، فإن كان صلبًا بحق وجدت النبذ 
الصوتية المناس�بة مكانها بيسر. والصحفي 
الضعي�ف يمي�ل إل�ى أن يبني تقري�ره حول 
فيأت�ي  بنائ�ه،  داخ�ل  يضعه�ا  أن  ال  النب�ذ، 
كًا فاقدًا للش�خصية. يصدق هذا  تقريره مفكَّ
عل�ى التقرير التلف�زي واإلذاعي والصحفي 
جميع�ًا. / والنَّبِي�ذ عصي�ر عن�ب ُنبِ�ذ حت�ى 

ر.  تخمَّ

َنَب�َر َينْبِ�ر َنْب�رًا: رفع صوت�ه فج�أة. / ال�ِمنَْبُر 
ُمْرَتَقى الخطي�ب. / النَّْبُر:  بمي�م مكس�ورة: 
مِّ ف�ي إيقاع الموس�يقى، ومكان  موض�ع الدُّ
التشديد في الكلمة المنطوقة. ومثلما يكون 
مُّ – أي رأس اإليق�اع ال�ذي يضرب في  ال�دُّ
وس�ط غش�اء الطبل�ة – عل�ى ح�روف المد 
الطويل�ة األل�ف والواو والي�اء غالبًا، يكون 
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النبر في الكلمة العربية المنطوقة. مثال: في 
كلم�ة »َجميل« يك�ون النبر عل�ى الياء. فلو 
قالها شخص أجنبي ووضع النبر على فتحة 
الجيم لس�معناها منه »جاِم�ل«. وفي بعض 
أصق�اع العالم العربي يتغير موضع النبر في 
كلمات كثيرة، فكلمة »َواِسَطة« منبورة على 
األل�ف، وهذا هو المعتاد ألن األلف حرف 
العل�ة ف�ي الكلم�ة، ف�إذا ُنطِق�ت – كما في 
المغ�رب – »واس�طاة« جاء النب�ر فيها على 
فتح�ة الط�اء. وتأخي�ر النبر يمي�ز اللهجات 
مش�رقي  ش�خص  ُيس�مع  وق�د  المغاربي�ة. 
ف�ي موق�ف اس�تهجان واس�تغراب يق�ول: 
موس�تحيل! يعن�ي ُمْس�تحيل. ولكن�ه وضع 
النبر عل�ى الميم عندما هتف بالكلمة، فهذا 
تغيي�ر ف�ي النبر لغ�رض تعبيري. ف�ي اللغة 
اإلنجليزي�ة ينبرون المنبور بق�وة ويخففون 
غي�ر المنبور بق�وة. واأللمان في فصحاهم، 
النب�ر  يوزع�ون  فصحاه�م،  ف�ي  والع�رب 
بتف�اوت أق�ل. عل�ى أن األلم�ان واإلنجليز 
وجع�ل  الش�عر،  وزن  م�دار  النب�ر  جعل�وا 

العرب الساكن والمتحرك عماد أوزانهم. 

َب غيره بلقب قبيح. والتَّناُبُز:  َنَبَز َينْبُِز نْبَزًا: لقَّ
التعاير باأللقاب. 

َنَب�َس َينْبِ�ُس َنْبس�ًا: ف�اه ب�كالم، )ل�م َينْبِْس 
بكلمة(. 

َنَبَش ينُبُش َنْبشًا: أخرج بعد حْفر، )نَبَش عن 
الكنز(، )نبش القبَر(.  

ينبِ�ض  )القل�ب   ، َنْبض�ًا: دقَّ َينْبِ�ُض  َنَب�َض 
والع�روق تنبِض بالوتيرة نفس�ها(. النَّابُِض: 

فَّاس.  الزنبرك، الرَّ

وَنَبَط  بالقرائن.  نبط. االستِنَْباط: االس�تنتاج 
الم�اُء: َنَب�َع. / النََّب�ُط: قوم من غي�ر العرب 
اش�تغلوا بالزراع�ة ف�ي الع�راق ف�ي العصر 
. / األَْنباط: قوم  َنَبطِيٌّ العباس�ي، وواحدهم 
من عرب ش�مال الجزي�رة، كانت لهم دولة 
زاهرة من�ذ القرن الثالث قبل الميالد وحتى 
مدين�ة  وخلف�وا  المي�الدي،  األول  الق�رن 
منحوتة في الصخر هي البتراء في األردن.    

َنَب�َع َينَْب�ُع َنْبع�ًا: خ�رج الم�اء م�ن األرض. 
الَينُْب�وع، بفت�ح الي�اء: عين الم�اء، والجمع 

َينابِيُع. 

بوا زيادًا  َز فجأة. وقيل َلقَّ َنَب�َغ َينُبُغ ُنُبوغًا: َب�رَّ
بع�د  الش�عر  ق�ال  »النَّابِغ�ة« ألن�ه  ْبَيان�ي  الذُّ

األربعين. 

َنُبَه َينُْبُه َنَباَهًة: كان نبيهًا ذكيًا. والنََّباهة أيضًا: 
ْؤُدد. / َنبَّه: لفت النظر، )َنبَّهني  الشرف والسُّ
إلى وجود ثغرة في البرنامج(. ويس�تعملون 
ر بدل نبَّه في األخبار اس�تعجاالً وبتأثير  َحذَّ
ر م�ن أنَّ عل�ى  الترجم�ة، فالم�رء ال »يح�ذِّ
األمم المتحدة إرس�ال قوة لحفظ السالم«، 

بل )ينبُِّه إلى وجوب ذلك(. 

َنَت�َأ َينَْت�ُأ ُنُت�وءًا: ب�َرَز. والنُُّت�وءات المواضع 
البارزة على سطح أملس. 
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َنَت�َج َينْتُِج َنْتج�ًا وَنَتاجًا: )َنَت�َج الرجل بقرَته 
وَينتُِجه�ا(: َأْوَلَدها، و)َنَتَج�ِت البقرُة َتنتُِج(: 
َول�دت. وه�ذا كله في االس�تعمال القديم، 
بالمعن�ى  االبتع�اد  العرب�ي  أراد  وعندم�ا 
ع�ن ال�والدة غيَّ�ر حرك�ة المض�ارع فق�ال: 
�ض وظه�ر. / ال�ُمنَْتُج  َنَت�ج َينُت�ُج: أي تمخَّ
وال�َمنُْتوج�ات  وال�َمنت�وُج  وال�ُمنَتج�ات، 
كله�ا صحيحة ومعانيه�ا متقارب�ة. / الناتُِج 
القوم�ي اإلجمال�ي: مجم�ل ما ينتج�ه البلد 
من ِس�َلع وِخْدمات ف�ي العام. وهو مقياس 
مهم للنشاط االقتصادي في البلد، ويعالجه 
الصحف�ي بحذر ألنه ليس المقياس الوحيد 
الش�عوب، وأفض�ل من�ه، مقياس�ًا  لرفاهي�ة 
للرفاهية، معدل الدخل الفردي، وخصوصًا 
إذا كان َمِقيس�ًا مع أْخذ القوة الش�رائية للبلد 
ف�ي االعتب�ار. ]انظر معدل الدخ�ل الفردي 
تح�ت دخل[ مث�ال: مجمل النات�ج القومي 
 ،788 ولتركي�ا  دوالر،  ملي�ار   800 لهولن�دا 
ولمص�ر 254، وإلس�رائيل 241، ول�ألردن 

31. ]أرقام األمم المتحدة لعام 2012[

َنْترًا: جذب بشدة.  َينُْتُر  َنَتَر 

َينْتُِش َنْتشًا: جذب بشدة.  َنَتَش 

َنَت�َف َينْتِ�ُف َنْتف�ًا: ن�زع الري�ش أو الش�عر. 
النُّْتَف�ُة: الش�يء القلي�ل. والنتف�ة من الش�عر 
البيت�ان، فأم�ا البيت الواحد فه�و بيت يتيم، 
وما بين الثالثة والس�بعة قطعة، وما زاد عن 

السبعة فهو قصيدة. 

ق. انَتَث�ر الِعق�د: تفرقت  َنَث�َر َينُْث�ُر َنْث�رًا: َف�رَّ
حبَّاته، ومجازًا، )انتثر ِعقد التنظيم بعد مقتل 
زعيمه(. / النَّْثر أخو الش�عر. وقصيدة النثر: 
قطعة أبى صاحبها أن يسميها خاطرة فكتبها 
ة: من  كلمتي�ن وثالثًا في كل س�طر. / النَّْثِريَّ
لغ�ة المكاتب، نق�ود تحفظها أمينة المكتب 

للنفقات الصغيرة الطارئة. 

َنَجا َينُْجو َنَج�اًة: َخَلَص من َأذى. النَّْجَوى: 
التََّهاُمس، )طالت النَّْجوى بين صاحبيَّ وأنا 
معهم�ا، فعرف�ت أنهما ليس�ا ل�ي بصديق(. 
وال�ُمناَجاُة: حديث العبد لخالقه، والحبيب 

لحبيبه. 

والنَِّجي�ب:  أفَل�ح.  َنَجاَب�ًة:  َينُْج�ُب  َنُج�َب 
ز، والجمع ُنَجباُء.  المبرِّ

َنَجَح َينَْج�ُح َنَجاحًا: ظِفر. النُّْجُح: التوفيق. 
والنََّجاحات: اإلنجازات. 

ة. وَأْنَجَد  َنَج�َد َينُْجُد َنْجدًا: أعان وقت ِش�دَّ
ُينِْجُد: َصِعَد. / )َأَغاَر في البالد وَأْنَجَد( أي 
َف كثيرًا.  هب�ط الوديان وصعد التالل وَط�وَّ
م الع�ون ويِخفُّ  / النَّْج�َدُة: صف�ة َم�ن يق�دِّ
لف�ك الضيق ورف�ع الظلم، )كان ف�ي حاتِِم 

الطائي سخاء ونجدة(.   

نجر. النِّجارُة: الحرفة، والنُّجارة أو النَُّشارة: 
فتات الخشب. 

َنَجَز َينُْجُز َنْجَزًا فهو َناِجٌز: متحقق، )بجيش 
ال يتدخل في السياسية وبدستور ناِجز بدأت 
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تون�س تدخل ف�ي الديموقراطي�ة(. الناجز: 
الت�ام ال�ذي ال اضط�راب فيه، واالس�تقالل 

النَّاِجز: غير المكبَّل بمعاهدة وصاية. 

َنَج�َع َينَْج�ُع ُنُجوع�ًا وَنَجاعًة: َنَف�َع. الدواء 
الناِج�ُع: الناف�ع. ومثل�ه الح�ل الناج�ع فهو 
مكتِم�ل  يك�ون  ال  ق�د  لكن�ه  مفي�د  ناج�ع 
النج�اح. / انتَج�َع القوُم الم�كان: نزلوا فيه 
لرعي مواشيهم. وانتجع الشاعر األمير: نزل 
بباب�ه أماًل في عطائ�ه. وال�ُمنَْتَجُع: مكان فيه 
الباهظة.  الماء والخضرة والمس�اج والنفقة 

/ النُُّجوع: القرى، بمصر، ومفردها َنَجع. 

�ا، مجموعة المصابيح  نج�ف. النََّجَفة: الثَُّريَّ
ُة من السقف. قة ال�ُمدالَّ المزوَّ

نج�ل. النَِّجي�ل: العش�ب. واإِلْنِجي�ل: أحد 
الكت�ب المقدس�ة عند المس�يحيين، وُتطلق 
أيضًا على »العهد الجديد« بأناجيله األربعة 
»َمتَّى وُمرقس وُلوقا ويوحنَّا«، ورسائله التي 

تناهز العشرين. 

م�ا  ن�دري  نت�ج، )ال  ُنُجوم�ًا:  َينُْج�ُم  َنَج�َم 
س�ينُجُم عن ه�ذه المجازف�ة(. / ال�َمنَْجُم: 
مكان اس�تخراج المعادن. / النَّْجُم والنَّْجَمة 
الس�ماوية،  األج�رام  ُنُج�وم:  والجم�ع 
الش�مس  فَلكيَّ�ًا:  / والنَّْج�ُم  والس�ينمائية. 
المش�تعلة، بخالف الكوك�ب الذي يعكس 

ضوء الشمس، وال يضيء من ذاته.

َنَح�ا َينُْحو َنْحَوًا: م�ال وقصد. / َأْنَحى عليه 

بالل�وم أو بالالئمة: الَم�ُه. / فالن ينُْحو إلى 
المبالغ�ة: يميل إليه�ا في حديث�ه. / النَّْحُو: 
الجه�ة، والمس�تعمل الجم�ع أْنح�اٌء وه�ي 
منصرف�ة، )في أْنَحاٍء متفرقة من العاصمة(. 
/ النَّْحُو: علم ضبط أواخر الكلم، وصاحبه 
ُنَح�اٌة،  والجم�ع  الح�اء،  بس�كون  َنْح�ِويٌّ 
)كان النَّْح�ُو تابعًا للنص، ثم اس�تقل بنفس�ه 
َي�ة  ال�ُمَتنَحِّ / الصف�ات  المصيب�ة(.  فكان�ت 
ف�ي عل�م الوراث�ة: التي لها نصي�ب أقل في 
�ائدة.  الظهور في الجيل األول، وضدها السَّ
/ َنْح�و: تقريب�ًا، وتع�رب بحس�ب موقعها: 
)جاء َنْحُو عش�رة طلبة، وجمعت مادتي من 
َنْح�ِو عش�رين مصدرًا، ورأي�ُت َنْحَو ثالثين 
س�يارة أم�ام منزلهم(. / قد ي�ورد الصحفي 
نح�و ووراءها رق�م محدد  المبت�دئ كلم�ة 
ت نح�ُو تس�عٍة وس�بعين نائب�ًا  �ة، »ص�وَّ بدقَّ
ض�د القرار« ف�إذا كان قد بلغ م�ن الدقة أن 
جعلهم تس�عة وس�بعين فال لزوم لنحو، أما 
إن كان غي�ر متأكد فليجعلها »نحو ثمانين«. 
�ي: االبتعاد، واالس�تقالة. والتَّنِْحَية:  / التَّنَحِّ

اإلبعاد، واإلقالة.

َنَحَت َينِْحُت َنْحتًا: َحتَّ الحجر أو الخشب 
فه�و  تِمث�االً. وَم�ْن صناعُت�ه ه�ذه  َيه  لُيَس�وِّ

اٌت، وَمثَّاٌل.  َنحَّ

: م�ن  َنَح�َر َينَْح�ُر َنْح�رًا: ذب�ح. االْنتَِح�اِريُّ
يقذف نفسه على الموت كي يميت أعداءه. 
ي االستِْشهادي أيضًا، وهي كلمة ثناء.  وسمِّ
والكلمت�ان من أكثر الكلمات حساس�ية في 
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اإلعالم، وتكشفان الخط التحريري لوسيلة 
اإلعالم بيس�ر. واإلعالمي يستخدم واحدة 
منهما راجعًا لضميره ثانيًا، ولرئيس تحريره 

أوالً. / النِّْحِرير: العالم المتبحر. 

عندم�ا  )نَحَس�ني  َنْحس�ًا:  َينَْح�ُس  َنَح�َس 
بالجائزة، فوقعت فانكس�رت  صفق لفوزي 
رجلي(. الشخص الم�َنْحوس الذي أصابْته 
ى ال�ُمعتِقدون  النُُّحوس، جمع َنْحس، وُيسمَّ
به�ذا ُمَتَطيِّري�ن. / النَُّحاُس: مع�ِدُن بني إلى 
برتقالي لين، يقس�و إذا ُس�بك م�ع القصدير 
ْفر.  ْنك فأصبح الصُّ فأصبح الُبُرنز، أو مع الزِّ

َنَح�َل َينَْحُل َنْحاًل: َنَس�َب القول لغير قائله، 
)َنَحَلن�ي الصحفي عب�ارة لم أتفوه بها قط(، 
)كان خل�ف األحم�ر يض�ع الش�عر وينَحُله 
ش�عراَء جاهليين، فهذا كله ش�عر َمنُْحوٌل(، 
و)انَتَح�َل النج�م التلف�زي المش�هور مقالًة 
فكان�ت فضيح�ة كبرى(، )تهمته أن�ه انَتَحَل 
ِس�َلعًا  واش�ترى  مع�روف  ث�ري  ش�خصية 
الدين�ي.  المذه�ب  / النِّْحل�ُة:  بالدْي�ن(. 
/ النُُّح�ول: الُه�زال ونقص ال�وزن، وكانت 
النس�وة يتداوي�ن من�ه ب�كل دواء. والنَِّحيل: 

النَِّحيف.  

األش�خاص  �ة،  الخاصَّ النُّْخَب�ُة:  نخ�ب. 
تعليم�ًا واألرفع�ون منزل�ًة ف�ي  األفضل�ون 
النَُّخَب�ة  ق�ال  م�ن  يخطِ�ْئ  ول�م  المجتم�ع. 
بفتح الخ�اء. / االنتخاب: الطريقة األش�هر 
الختيار م�ن يمثِّل الن�اس ويحكمهم. وفي 

ال  ق�د  الدعائ�ي  والض�خ  التزوي�ر  حض�ور 
تك�ون دائمًا الطريقة المثلى. / االنتخابات: 
مواس�م مهم�ة لإلعالم، ومص�در لألخبار. 
انتخ�اب  فيه�ا  يت�م  �ة:  العامَّ واالنتخاب�ات 
كام�ل أعضاء مجلس النواب، واالنتخابات 
التكميلي�ة: يتم فيها انتخاب بعض األعضاء 
لتعويض من مات أو استقال. النَّاِخبون: من 
يحق لهم االنتخاب، والمنَتِخبون: من أدَلْوا 

بَأصواتهم فعاًل. 

َنَخ�َر َينُْخ�ُر َنْخ�رًا: أحدث ثقوب�ًا في جوف 
الش�يء، ومج�ازًا، )نخ�ر الفس�اد البلد كما 
�وُس الخش�ب(. / ال�َمنَْخُر ثقب  ينُخ�ُر السُّ

األنف، والجمع َمناِخر. 

َينَْخُز َنْخزًا: نخس. َنَخَز 

َنَخَس َينَْخُس َنْخس�ًا: َشكَّ بُِعود أو حديدة، 
لإلنس�ان:  والنَِّخاَس�ُة  ابَّ�ة.  للدَّ والنَّْخ�ُس 
اس  االتِّج�ار به، وصاحب هذه الِحْرفة النَّخَّ

وهو بائع البشر. 

َنَخ�َع َينَْخ�ُع ُنُخوع�ًا: نف�ث مخرج�ًا مخاط 
ص�دره أو أنف�ه. والنَُّخاَعُة: البلغ�م، ومثلها 
النَُّخاَم�ة. / النَُّخاع: المادة التي في تجويف 
العظم، و)فالن َقْوِميٌّ حتى النُّخاع( أي إلى 
الح�د األقص�ى. / النَُّخاع الش�وكي: الحبل 
العصب�ي الرئيس�ي ال�ذي ين�زل م�ن الدماغ 

ويجري داخل العمود الَفَقِري.

ُمنُْخٌل  َنْخ�اًل: َغْرَب�َل. واآلل�ة  َينُْخ�ُل  َنَخ�َل 
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والجم�ع َمنَاِخ�ُل، والمنخ�ل أصغر فتحاٍت 
م�ن الِغرب�ال. والنَُّخاَلة: ما يبقى من خش�ن 

الدقيق بعد النخل. 

ت عنه صرخة ألم(،  ًا: أْفَلَت، )َندَّ َن�دَّ َينِدُّ َن�دَّ
د:  )َن�دَّ ع�ن ذهن�ي أنك مس�افر غ�دًا(. / َندَّ
: النظي�ر. وع�ود النِّ�ّد: من  اس�تنكر. / النِّ�دُّ

عيدان الَبُخور. 

مبن�ى  ل�ه  مجِلس�ًا  يك�ون  ال�ُمنَْت�َدى:  ن�دا. 
وحديق�ة، ويكون افتراضي�ًا على اإلنترنت، 
والجم�ع  والنَّ�ادي  ُمنَتَدي�اٌت.  والجم�ع 
َن�َواٍد: ملتق�ى رياض�ي أو اجتماع�ي أله�ل 
حرف�ة، إل�خ. / النَّ�ْدَوُة: لقاء لم�رة واحدة. 
/ النِّ�داء ب�اب في النح�و. ]انظ�ر تحت يا[ 
. هذا أمٌر ينَدى له  / َن�ِدَي َينَْدى َنَداَوًة: ابت�لَّ
الجبي�ن: ُمْخِجل حتى ليرش�ح ل�ه الجبيناِن 
َينْ�َدى لها جبين  عرق�ًا. ويقول�ون: )جريمة 

اإلنسانية(. 

ميت�ًا. / وَن�َدَب  َنْدب�ًا: بك�ى  َينْ�ُدُب  َن�َدَب   
وُمنَْتَدب�ًا.  منُدوب�ًا  وكلَّ�َف  أن�اب  واْنَت�َدَب: 
/ النَّْدَب�ُة، بفت�ح الن�ون: أث�ر ج�رح مندمل، 

والجمع ُنُدوٌب. 

َينُْدُر ُنُدورًا وُنْدَرًة: كان قليل المثال.  َنَدَر 

َنَدَف َينْ�ِدُف َنْدفًا: َنَفَش القطَن مزياًل تلبَُّده. 
وَنَدَفت السماء: أنزلت ثلجًا قطني القوام.

ن�دل. ِمنِْدي�ٌل وَمناِدي�ُل: كان ال�ِمندي�ل من 
قم�اش وص�ار م�ن ورق ط�ري. / النَّ�اِدُل: 

اقي. فرة في المطعم، والسَّ خادم السُّ

َنِدَم َينَْدُم َنَدمًا وَنَدامًة: َأِس�ف على خطأ فهو 
ن�اِدٌم وه�م ناِدم�ون. / النَّْدَماُن ه�و النَِّديُم، 
والجمع ُنَدم�اُء وُنْدماٌن وَنَدامى: الصاحب، 

ورفيق الشراب.  

َن�َذَر َينْ�ُذُر َن�ْذرًا: أوجَب على نفس�ه صدقًة 
َس حياَته  مش�روطة. وَنَذَر نفَس�ه لقضية: َكرَّ
: عالمات  لها. النَّذير ضد البشير. وُنُذُر الشرِّ

اقترابه. 

نرج�س. النَّْرِجِس�يَُّة: االفتت�ان بال�ذات حدَّ 
نا الم�ُعافى!   الَهَوس، وَأيُّ

ن�رز. النَّْوُروُز، والنَّْيروُز: عيد فارس�ي قديم 
ه�و عيد الربي�ع، 21 مارس/آذار. يقابله في 

مصر شم النسيم.  

ًا: سال من َثْقب صغير، ونزَّ الجرح:  َنزَّ َينِزُّ َنزَّ
أخرج صديدًا. 

َنَزا َينُْزو َنْزوًا. نَزا الفحل: وثب في التزاوج. 
والنَّ�ْزَوُة والجم�ع َن�َزَواٌت: َوْثَب�ة الرغبة في 

نفس اإلنسان.

موطن�ه.  ع�ن  رح�ل  ُنُزوح�ًا:  َينْ�َزُح  َن�َزَح 
ُدوا م�ن فلس�طين بعد  النَّاِزُح�ون: م�ن ُش�رِّ
ُدوا ع�ام  والالجئ�ون: م�ن ُش�رِّ  ،67 ح�رب 
الفلس�طينيون  ي�رى  الت�ي  والكلم�ة   ،48

�رون.  ال�ُمَهجَّ للفريقي�ن:  الصحيح�ة  أنه�ا 
/ اكتس�ب الن�زوج معنًى مختلفًا في س�ياق 
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الثورة السورية 2011 وما تالها، فالنَّازحون 
دوا عن بيوته�م وقراهم وظلُّوا  ه�م من ُش�رِّ
جئ�ون من لج�أوا إلى  داخ�ل س�وريا، والالَّ

بلدان أخرى.

ن�زر. النَّ�ْزر: القليل الش�حيح، م�ن الماء أو 
غيره، )لم يرش�ح من معلومات بشأن البيان 

الختامي سوى النَّْزِر اليسير(. 

َن�َزَع َينْ�ِزُع َنْزع�ًا: قل�َع. وَن�َزَع ُنُزوع�ًا: مال 
والنَّْزَعُة والنََّزعات الفنية واألدبية:  واشتاق. 
المي�ول واالتجاه�ات. / وَن�اَزَع المريض: 
أش�رف على الموت، فهو في النَّْزِع األخير. 
/ النِّ�َزاع في السياس�ة: خ�الف بين جهتين، 
والكلمة ال تش�ي بأن هناك ظالمًا ومظلومًا. 
ل�ذا يجتنبه�ا الصحف�ي إن كان األم�ر بي�ن 
حكوم�ة قامع�ة وبين حركة مطلبية س�لمية، 
أو بي�ن محت�ل غاصب وش�عب واقع تحت 
االحت�الل: القضي�ة الفييتنامي�ة كانت قضية 
تحرر وطني ال نزاعًا بين الواليات المتحدة 
الفلس�طينية.  القضي�ة  والفييتناميي�ن، وك�ذا 
ووكاالت األنباء العالمية مغرمة – كي تريح 

رأسها ولهوى في نفسها – بكلمة نزاع. 

َنَزَغاُت الشيطان:  َنْزغًا: َوْس�َوَس.  َينَْزُغ  َنزَغ 
َوْسَوَساُته في صدر اإلنسان. 

ُم: خرج، وَنَزف  َن�َزَف َينِْزُف َنْزفًا: َنَزَف ال�دَّ
ُم. وَنَزَف�ت البِْئُر:  �خُص: خ�رج منه ال�دَّ الشَّ
َنِف�َد ماُؤه�ا. / النَِّزيُف: خ�روج الدم غزيرًا. 
: دٌم ينزف داخل الجس�م.  اِخِليُّ النَِّزي�ُف الدَّ

ومجازًا: )ظن العس�كر أنه�م بحملة القمع 
ق�د قلع�وا الض�رس، لكنه�م س�ببوا نزيف�ًا 

داخليًا في جسد األمة(. 

ن�زق. النَّ�ِزُق من الن�اس: المتوثُِّب الس�ريع 
كل  ف�ي  المس�تعجل  والَف�َرح،  الَغَض�ب 

شؤونه. 

ْش�ُح  َن�َزَل َينْ�ِزُل ُن�زوالً: هب�ط. / وَن�َزَل الرَّ
إل�ى ص�دري: ُأِصبُت بِنَْزَلٍة ُش�َعبِيَّة والجمع 
َن�َزالت. / النَِّزي�ل يكون في فندق وس�جن 
ومستشفى، والجمع ُنَزالء. والنُُّزُل: الفندق. 
/ النِّ�زاُل: العراك بالس�يوف بعد النزول عن 
ظه�ور الخي�ل، وه�و أيض�ًا ال�ُمناَزَل�ة. فإن 
ظلوا فوق ظهور الخيل فهو طَِعاٌن بالرماح. 
الدرج�ة  / ال�َمنِْزَل�ة:  الق�رآن.  / التَّنِْزي�ل: 
والرتب�ة. / النَّاِزَلُة والجمع َنَواِزُل: المصيبة. 
الدع�وى  التونس�ية:  العامي�ة  ف�ي  والنَّاْزَل�ة 

القضائية.

صحيحت�ان.  ال�ُمنَْت�َزُه،   = ُه  ال�ُمَتنَ�زَّ ن�زه. 
/ والنَِّزي�ُه والجمع ُنَزَه�اُء: ذو النََّزاهة الذي 

بالباطل.  يعدل وال يقتنص ماالً 

�داد، والنَِّس�يُء:  �َر السَّ َنَس�َأ َينَْس�ُأ َنْس�َئًا: َأخَّ
تأخي�ر أه�ل الجاهليَّة الش�هر الحرام إلدامة 
القت�ال، والبيع بنَس�يئة: البي�ع بَدْفع مؤجل. 

/ ال�ِمنَْسَأُة: العصا. 

نس�ا. َنِس�َي َينَْسى نِْس�يانًا: نحن َنِسينا بكسر 
السين. وهم َنُسوا بضم السين. وهم َينَسْون 
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األث�واب:  م�ن  / النَِّس�ائي  الس�ين.  بفت�ح 
الَحريم�ي. والنََّس�ائّي، بفت�ح الن�ون: أحمد 
ب�ن ش�عيب، م�ن أه�ل الحدي�ث. / ِع�ْرُق 
النَّس�ا، بفتح النون: عص�ب يمتد من الورك 
إلى الكعب، ومن ش�كا َنَس�اُه فقد ضغطت 
األعص�اب  عل�ى  الس�فلى  ظه�ره  فق�رات 
جل. / النَِّس�اء والنِّْس�َوة،  فامتد األلم إلى الرِّ
والمف�رد ال�َمْرَأُة بالتعري�ف واْمَرَأٌة في حال 
التنكي�ر؛ وَكِرْهن جمع المرأة على نِْس�وان، 
اإلع�الم.  ف�ي  الجم�ع  ه�ذا  نس�تعمل  ف�ال 
ُة: اتج�اه متعاظم لنيل المرأة كامل  / النِّْس�ِويَّ
االتج�اه  له�ذا  المؤي�د  والرج�ل  حقوقه�ا. 

ة.  ، والمرأة نِْسِويَّ نِْسِويٌّ

َنَس�َب َينُْس�ُب َنَس�بًا: ألَح�َق وَع�زا، )نَس�َب 
إلي�ه ما لم يق�ل(. / نِْس�بِيًَّا: )النَّْمس�ا نِس�بِيًَّا 
أغن�ى م�ن روس�يا، أي أنن�ا لو أخذنا نس�بة 
ع�دد الس�كان ونس�بة الدخ�ل ل�كل منهم�ا 
»الوض�ع  والق�ول  كذل�ك(.  ذل�ك  ل�كان 
هاِدئ نس�بيًا« ال يصحُّ إال إذا عرف الس�امع 
ش�ديدًا  القت�ال  )كان  مث�اًل:  النس�بة،  إالَم 
ف�ي األيام الماضي�ة، والوضع الي�وم هادئ 
نس�بيًا(. / النََّس�ُب باب في النحو، أمثلة: أ( 
)َصِحيفة–َصَحف�ّي( بإس�قاط ي�اء صحيفة، 
)فاطمة–فاطمّي( بإس�قاط الت�اء المربوطة، 
)َعلّي–َعَل�وّي( بإبدال إح�دى اليائين واوًا، 
واوًا،  الهم�زة  أبدل�ت  )سماء–س�ماوّي( 
)تربية–ترب�وّي( قلبت الياء واوًا وأس�قطت 
التاء المربوطة، )دم–دموّي( أضيفت الواو، 

)نفس–نفسانّي(، )نْحو–نْحوّي( ال نَحوّي، 
ب( األصل  )ُدَوٌل–ُدَولِّي(.  )دْولة–دْولّي(، 
النس�ب للمفرد، ويصح النسب إلى الجمع 
إن اقتض�ى المعن�ى ذل�ك: )ُدَولّي–ِمَهنّي–

ُطالبّي–عشائري(.

َنَسَج َينِْسُج َنْسجًا: النَِّساَجة: صناعة النسيج. 
د  / عب�ارة: )هو نس�يُج َوْحِدِه( تعني أنه متفرِّ

َأبخيٍر أم بشّر. 

َنَسَخ َينَْسُخ َنْسخًا: نقل بخطه. / االستِنْساخ: 
تولي�د مخلوق م�ن آخر مطابق له في تركيبه 
الجين�ي تولي�دًا غي�ر تزاوجي. / النس�خ في 
الق�رآن: ن�زول آي�ة تزي�ل حك�م آي�ة قبلها. 
/ النَّاُس�وخ: الفاكس، وقد نس�َخُه اإليميل. 
/ النَّْس�خ: م�ن الخط�وط العربي�ة، وب�ه كل 

المصاحف المطبوعة اليوم تقريبًا.

بالِجَي�ف.  يغت�ذي  ج�ارح  وُنُس�وٌر:  َنْس�ٌر 
/ ال�ِمنَْسر: منقار النَّْسر وكل جارح.

نس�غ. النََّس�ُغ: ماء الش�جرة الذي يكون بين 
الخشب واللحاء. 

ر واقتلع. َنَسَف َينِْسُف َنْسفًا: َدمَّ

أو  ال�َمنَْس�ُك  ُنْس�كًا: زه�د.  َينُْس�ُك  َنَس�َك 
الش�عيرة  مناِس�ُك:  والجم�ع  ال�َمنِْس�ُك 

والشعائر.

َينُْسُل ُنُسوالً: انس�لَّ وانفصل كنسول  َنَس�َل 
ريش الطائر. / والتَّنَاُسُل: التكاثر. 
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النََّس�َمُة:  الجم�ل.  ُخ�فُّ  ال�َمنِْس�م:  نس�م. 
اإِلنسان، خصوصًا في عبارة: )عدد السكان 
الريح  َنَس�َمة(. / النَِّس�يم:  عش�رون ملي�ون 
الخفيفة المنعش�ة. وشمُّ النَّسيم: عيد الربيع 
في مصر، وموعده يحدد كل عام بحسابات 
معق�دة، للتقويم القبطي فيها الي�د الطُّوَلى. 
/ النَّْس�َمة والنََّس�ماُت: هبَّة النسيم الواحدة. 
�ُم لك  �ُم األخب�ار: يلتقطه�ا، )سأَتنَسَّ / يَتنَسَّ

أخبار التعيينات الجديدة(. 

ك الهواء  �ًا: ط�رَد الذباب، وحرَّ َنشَّ َينُشُّ َنشَّ
فوق الجمر ليتَّقد، والنَّش�يش صوت اللحم 
�ُة: ال�ِمْرَوَحُة ُتمَس�ك  في ال�ِمْقَلى. وال�ِمنَشَّ

باليد. 

وش�هادة ال�َمنَْشأ  َينَْشُأ ُنُش�وَءًا: حَدَث.  َنَش�َأ 
صناعته�ا.  بم�كان  وثيق�ة  للبضاع�ة: 
الق�رآن  المبان�ي، وه�ي ف�ي  / ال�ُمنَْش�آت: 
الس�فن. واإلنش�اءات: البناي�ات إذ هي في 
ط�ور التش�ييد. / موض�وع اإلنش�اء: قطع�ة 
تعبي�ر يكتبها التلمي�ذ، وُيفتَرض أن ُينش�ئها 
بنفس�ه لوال ما يكبُِّله ب�ه المعلم من وجوب 
تضمين بيت شعر، والسير على نهج معين. 
/ مذهب النشوء واالرتقاء: التسمية القديمة 
والنَّْشء  التطور. / النَّاِشئة: الشباب.  لنظرية 

مثلها. / التَّنِْشئة: التربية.

أبي�ض  مس�حوق  والنََّش�اء:  النََّش�ا  نش�ا. 
الحبوب والبطاطا؛ واألغذية  يس�تخرج من 

اٌت. الغنية بالنشا َنَشِويَّ

َنِشَب َينَْشُب ُنُشوبًا: َعِلَق في الحلق، صنارًة 
ف�ي حل�ق الس�مكة، أم ش�وكَة الس�مكة في 
َبْدُءه�ا.  الح�رب  وُنُش�وب  الصي�اد.  حل�ق 
�اَبُة: الس�هم، )كان س�الحهم القوس  / النُّشَّ
�اب(. / النََّش�ُب: الم�ال، )ال خير في  والنُّشَّ

نسب بال نشب(.

َنِشَج َينِْش�ُج َنِشيجًا: بكى بشهيق. والنَِّشيُج: 
البكاء مع شهيق ودون عويل. 

َنَشَد َينُْشُد َنْشدًا ونِْشَدانًا. نشد ضالََّته: بحث 
ع�ن ناقت�ه الضائع�ة، )ال تكث�روا الحدي�ث 
عن الديمقراطية، ومحاربة الفس�اد. التعليم 
�ة المنش�ودة(. / )ناش�دُتك اللَه،  ه�و الضالَّ
المبل�غ(.  ه�ذا  تقب�ل  أن  الل�َه  وَنَش�ْدُتك 
ة. / االس�تقالل  عوة الحارَّ / ال�ُمناَش�َدة: الدَّ
ال�َمنُش�ود: ال�ذي ُيْس�عى لتحقيقه. / َننُش�ُد 
ش�يئًا: نس�عى إلي�ه، وُننِْش�ُد ِش�عرًا: نتل�وه. 
/ َنش�يُد  مدرس�ية.  قصي�دة  واألُنش�ودة: 
األَْنَش�اد: من أسفار العهد القديم، واألَنشاد 

جمع َنْشٍد بمعنى نشيد. 

َنَش�َر َينُْشُر َنْشرًا، للخش�ب: َقَطَعه، وللخبر: 
َأذاعه. / َنَش�َر الناَس َينُْشُرهم ُنُشورًا: بعثهم 
الل�ه م�ن الم�وت، أو على المج�از أيقظهم 
من س�بات. ومثلها َأْنَش�َرهم إِْنَش�ارًا: بعثهم 
الم�َُس�نَّن،  ذاك  / ال�ِمنَش�ار:  الم�وت.  م�ن 
والنَُّشاَرُة: فتات الخشب. / ونشرة األخبار: 
برنامج محدد الطول في العادة يتمنى المرء 
لو قصر وطال بحس�ب األحداث. والنش�رة 



363

ليست مجرد سرد لألخبار بل مسطرة قياس 
لحال البلد والعالم. ]انظر مسطرة في سطر[

َنَش�َز َينُْش�ُز ُنُش�وزًا: أس�اء معاش�رة زوجته، 
والعكس، فهو ناِش�ٌز وهي ناِش�ٌز. / النََّشاُز: 
انح�راف ف�ي درج�ة الصوت في ع�زف أو 
�ز إن لم يكن ُمَس�ْلطِنًا  غناء، )المغني قد ُينَشِّ

أي منغمسًا في اللحن(. 

/ النَّاِش�ط   . َخ�فَّ َنَش�اطًا:  َينَْش�ُط  َنِش�َط 
والنَُّش�َطاء: الش�خص الفاعل سياس�يًا وفي 
حرك�ة.  أو  ح�زب  إل�ى  المنتم�ي  الع�ادة 
 = / األَنِش�َطة  ال�ُمذي�ع.  �ط:  / ال�ُمنَشِّ
النََّش�اَطات. كلتاهم�ا صحيح�ة، ويقول�ون 
ارة  الَفَعالِيَّ�ات. / األُْنُش�وَطُة: العقدة، وللبحَّ

في عقد األََناِشيط فنون.

وال�ِمنَْش�َفة:   . ج�فَّ َنْش�فًا:  َينَْش�ُف  َنِش�َف 
َبْشِكير كبير. 

َنِش�َق َينَْشُق َنْش�قًا: أخذ الهواء بأنفه. ونقول 
. والنَُّش�وق: تبغ مسحوق  اسَتنَْش�َق أي َش�مَّ

عوط. يؤخذ باألنف، وهو السَّ

َنَشَل َينُْشُل َنْشاًل: خطف المحفظة، أو أخرج 
اللحم من القدر. واْنَتَش�ل الغريق: أخرجه. 
اْنتِش�ال الجثث: إخراجها من البحر، أو من 

بين األنقاض. 

: ال�َمْتُن،  �ًا: َعيَّ�َن. والن�صُّ ن�صَّ ينُ�صُّ َنصَّ
الوثيق�ة األصل�ي دون ش�روح أو  أي كالم 
إضافات. / عالمتا التنصيص »..« تحصران 

ه. ]انظر  المقتبس�ات وتس�وقان الكالم بنصِّ
�ة: موض�ع  الترقي�م تح�ت رق�م[ / ال�ِمنَصَّ
مرتفع في قاعة أو ميدان مخصص للخطباء، 
وللمتحدثي�ن الرئيس�يين في ن�دوة، )كانت 
القاع�ة ف�ي ن�دوة األمس أغنى م�ن المنصة 
: التش�ابه واالختالف  باألف�كار(. / التَّنَاصُّ
بي�ن نصوص ش�تَّى، ربم�ا أيضًا م�ن لغات 
مختلفة، والمقارنة بينها، شيء كان موجودًا 
م�ن أل�ف س�نة، واتََّخ�َذ اآلن هذه التس�مية 

اد.  التقليعة كي تسيل أقالُم النقَّ

َنَصَب َينِْصُب َنْصبًا: أقام شيئًا وَرَفعه. أقاموا 
ًا واحدًا، وأقاموا ُنُصَبًا تذكارية  َنْصب�ًا َتْذكاِريَّ
عديدة. وأقام الُقَرش�يون َأْنَصابًا في الكعبة: 
/ ناَصَب�ه  التع�ب.  / النََّص�ُب:  أصنام�ًا.  أي 
جاُره الع�داَء: ع�اداه. / ال�َمنِْصب: وظيفة، 
كبيرة في الغال�ب. / النَِّصاب: الحد األدنى 
المجل�س  الواج�ب حض�وره م�ن أعض�اء 
حت�ى ينعق�د قانوني�ًا. / النَِّصي�ب: الحصة، 
والجم�ع َأْنِصَب�اُء وَأْنِصب�ٌة. / وضْعت األمر 
ُنْص�َب عينّي: أي جعلته أولوية ولن أنس�اه. 
/ الناِصبِ�يُّ والجمع َنَواِصُب: من كان يكره 
اإلم�ام علي كرم الله وجهه من المس�لمين. 
ول�م يعد لهؤالء وجود بين مس�لمي اليوم، 
األلس�نة.  عل�ى  موج�ودة  العب�ارة  ولك�ن 
والح�رب الكالمي�ة مس�تعرة بي�ن الس�فهاء 
ف�ي هذا الش�أن البائ�د، والجانب اآلخر في 
وافِض، وهم من كانوا  ْون الرَّ التالس�ن يس�مَّ

يكرهون الصحابة. 
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َنَص�َح َينَْص�ُح ُنْصَح�ًا: نق�ول َنَصْح�ُت ل�ه، 
وج�از َنَصْحُته. / التَّْوَب�ُة النَُّصوُح: الصادقة. 

/ ال�ِمنَْصَحُة: إبرة الخيَّاط.

َنَص�َر َينُْص�ُر َنْص�رًا: َأيَّد. / انَتَص�ر لصديقه: 
دافع عنه. / األنصار: من نصروا النبي )ص( 
في المدينة. وحرب األنصار: الغارات التي 
يش�نها المدنيون المس�لحون عل�ى الجيش 
ض�د  ال�روس  وخاضه�ا  بلَده�م،  الغ�ازي 
ُمنَاَص�َرة: دع�وة لنص�رة  نابلي�ون. / حمل�ة 
قضي�ة اجتماعي�ة، وهناك َحَم�الت مناصرة 
لوقف ما يسمى بقتل الشرف، وأخرى لمنع 
الفتية من التدخين، وأخرى لمنع المدارس 
من إهمال اللغة العربية. / النَّْصَرانِيَُّة: الدين 
رت  المسيحي، والنَّاصري: المسيح، فقد ُبشِّ
مريم بيس�وع ف�ي مدينة النَّاِصرة بفلس�طين، 
وفيها عاش زمنًا. والنََّصارى: المس�يحيون، 
وتس�تعمل ف�ي س�ياق تاريخ�ي فق�ط، وفي 

وقتنا نقول »المسيحيين«. 

َنَص�َع َينُْصُع ُنُصوع�ًا وَنَصاَعًة: بدا واضحًا. 
والنَّاِصُع صفة لألبيض الخالص البياض. 

َنَص�ٌف: رج�ل نَص�ٌف وام�رأة نَص�ٌف: في 
منتصف العمر. نصح الشاعر الرجَل المقدم 
على ِخطبة: )فإْن َأَتْوَك وقالوا: إنها َنَصٌف.. 
ف�إنَّ َأْمَثَل نِْصَفْيها الذي ذهبا(. / اإِلنصاف: 
العدل، أي أن تعطي زميلك نصف الرغيف 
أو  حق�ك،  أخ�ذك  واالْنتَِص�اف:  ربع�ه.  ال 
أخ�ذك الح�ق لغي�رك. وه�و أيض�ًا وصول 

الشيء إلى منتصفة، )انتصاف الليل(. 

َنَص�َل َينُْص�ُل ُنُصوالً: انس�حب، وقد َنَصَل 
ونص�ل  باِهت�ًا،  غ�دا  أي  المعط�ف:  ل�وُن 
�ُل:  الِخَض�اب: زال ل�ون الصبغ�ة. / التَّنَصُّ
ُجْبن�ًا.  بالنف�س  والنَّ�أُي  بحيل�ة،  التخل�ص 
ل: عبارة تكتب في ذيل وثيقة  / ِعَباَرُة التَّنَصُّ
أو إعالن أو رس�الة إلكترونية، أو في فاتحة 
مجلة تعلن عدم المس�ؤوليَّة عن المضمون 
أو ع�ن بعض�ه. / َنْص�ُل الس�كين: حديدت�ه 

القاطعة دون ال�مقبض. 

َنَض�ا َينُْض�و َنْضَوًا. نضا عن�ه الثوب: خلعه. 
وانَتَضى سيفه: استلَّه.

البئ�ر أو  َنِف�َد م�اء  ُنُضوب�ًا:  َينُْض�ُب  َنَض�َب 
نفط�ه. وال�َمِعيُن الذي ال ينضب: البئر التي 
يتج�دد ماؤه�ا، وفالن َمِعي�ٌن ال ينضب: ذو 
عل�م غزي�ر، إل�خ. / اليوراني�وم ال�ُمنَْضُب: 
وه�و  اليوراني�وم،  لعنص�ر   238 النظي�ر 
يتخل�ف ع�ن عملي�ة التخصيب، وإش�عاعه 
قليل، ويس�تخدم في صن�ع القذائف. ]انظر 

التخصيب في خصب[

َنِضَج َينَْضُج ُنْضجًا: َأْدَرَك خيَر حاالته، ثمرًا 
كان أم طبخًة. 

َنَضَح َينَْضُح َنْضحًا: َرَشَح، )كل إناء بما فيه 
ينضح(.  

ارة بالمياه. اَخٌة: فوَّ نضَّ نضخ. َعْيٌن 
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نضد. ال�ِمنَْضَدُة: الطاولة، والجمع َمناِضُد. 
ها في المطبعة.  تنضيُد الحروف: صفُّ

َنَضَر َينُْضُر َنْضَرًة: كان مشرقًا ذا لون حسن. 
وال تذك�ر المعاجم إال َنض�رة، بفتح النون، 
وجاءت كذلك في آيتين في القرآن الكريم، 
ويقيس�ها الناس على ُنْدرة، وُنْصَرة فيقولون 

مخطئين ُنْضَرة. 

َينُطُّ َنطًَّا: وثب.  َنطَّ 

َنَطَح َينَْطُح َنْطحًا: ضرب بقرنيه، وناطحات 
بالس�حاب  ذل�ك  ش�به  تفع�ل  الس�حاب 
ُتنَْطُح فتموت  النَّطِيَحُة: الش�اة  المنخف�ض. 

فيحرم لحمها. 

َنَط�َر َينُْط�ُر َنْط�رًا فه�و ناطٌر الزرع: يحرس�ه 
ويحفظ�ه، وه�و النَّاُط�ور والجم�ع نواطير. 
والنُّطَّ�ار: خش�بة ُألبِس�ت قميص�ًا ونصب�ت 
وْس�ط الزرع لُتِخيف َعنْه الطي�وَر والبهائم، 
وخي�ال  مص�ر،  ف�ي  المآت�ة  خي�ال  وه�ي 
الصح�راء ف�ي لبنان، والصح�راء – في هذا 
البلد الذي خال من الصحراء – هي األرض 
اع�ة الخض�رة في  المزروع�ة خض�ارًا، وَخرَّ

اعة في فلسطين.   العراق، والفزَّ

: الطبيب الحاذق.       نطس. النَِّطاِسيُّ

المتفاص�ح.  المتكلِّ�ف  ال�ُمَتنَطِّ�ُع:  نط�ع. 
النِّْط�ع: بس�اط جل�ٍد كان يف�رش تحت من 

يراد ضرب عنقه.  

َنَطَق َينْطُِق ُنْطقًا: تكلم. / ال�ِمنَْطَقُة: الحزام، 
ال�ِمنَْطَق�ة:   = / ال�َمنْطَِق�ة  النَِّط�اق.  وه�ي 
الم�كان، صحيحتان. / المال الناطق: اإلبل 
/ النُّْط�ُق  الدراه�م.  والصام�ت:  والش�اء، 
السليم للكلمات والحروف: شيء مخَتَلف 
أص�وات  اإليم�اءات:  بع�ض  وه�ذه  في�ه، 
الح�روف أكثر من الح�روف. فحرف الالم 
ف�ي »َلِعَب« مختلف عن الالم في »َلطيف«، 
والس�ين في »سهل« غير السين في »سطر«، 
وها ه�ي أهم العناصر الت�ي تصنع أصوات 
م�ن  ه�واًء  الص�وُت  يخ�رج  أ(  الح�روف: 
جوف اإلنسان، ويمر بالحلق، وقد تتذبذب 
األحب�ال الصوتية فيك�ون الصوت مجهورًا 
كم�ا في حرف الزاي، وق�د ال تتذبذب كما 
ف�ي الس�ين. ب( اللس�ان: ن�ادرًا م�ا يك�ون 
اللس�ان مس�تريحًا ف�ال يفع�ل ش�يئًا كما في 
األح�رف الحلقي�ة: اله�اء والهم�زة والعين 
والحاء، فاللس�ان فيه�ا ملتصق بباطن الفم، 
وك�ذا األم�ر في األح�رف الش�فوية كالميم 
والب�اء والف�اء. ف�إذا ج�اءت الق�اف التصق 
أصل اللس�ان من الداخل باللهاة في س�قف 
الحل�ق. ف�إذا كان�ت ال�كاف التصق وس�ط 
اللس�ان بوسط سقف الفم. ثم تأتي حروف 
يصن�ع فيها اللس�ان مع س�قف الف�م فجوة، 
وهي الصاد والض�اد والطاء والظاء. وهناك 
َثة  ح�رف يتذبذب فيه رأس اللس�ان على اللِّ
الداخلي�ة »خل�ف األس�نان العلوي�ة« وهذا 
ح�رف ال�راء. ج( األس�نان: لها مع اللس�ان 
عم�ل في ال�ذال والث�اء والظاء، ولألس�نان 
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العلوي�ة عمل مع الش�فة الس�فلى في حرف 
الف�اء. د( األنف: في بعض األحرف َيخُرُج 
ه�واء م�ن األن�ف فضاًل ع�ن الف�م كالميم 
والن�ون. وب�دون ه�ذا اله�واء يك�ون هذان 
الح�روف  تؤث�ر  ه��(  مكتومي�ن.  الحرف�ان 
بعضها على بعض عندما تتجاور في الكلمة، 
ففي كلمة »ُسْلفة« ننطق السين رقيقة والالم 
رقيقة، فانظر كيف تتضخم السين والالم في 
كلمة »ُس�ْلطة«، وما ه�ذا إال انتظارًا لحرف 
الطاء. و( يستطيع جهاز النطق عند اإلنسان 
أن يخ�رج ع�ددًا ال حصر له من األصوات، 
وذل�ك بحركة اللس�ان وبالتحكم في مقدار 
م�ا ُيحَبس م�ن الهواء في الف�م، وما يخرج 
م�ن ه�واء م�ن الف�م أو األن�ف. وقد ش�هد 
القدماء  اللغوية للع�رب  علم�اء األص�وات 
بأنه�م أعمق َم�ْن درس مخ�ارج الحروف، 
ال جرم فتالوة القرآن الكريم أوجبت ذلك. 
ز( خي�ر تدريب للمذيع على النطق الس�ليم 
التقليد، فهكذا يتعلم الطفل اللغة. ح( عيب 
ف�ي مذي�ع: بعض المذيعين يكس�ل أن يغير 
ش�كل جوف الفم بين حرف وحرف فيترك 
لح�روف اإلطب�اق »الصاد والض�اد والطاء 
والظ�اء« أن تختط�ف نطقه كله، فتصبح كل 
سين عنده فخمة، وكل الم وكل باء، ويتكلم 
وفم�ه ممتليء على ال�دوام بالهواء فيما بين 
لس�انه وس�قف فمه، فكأنه يتكل�م وفي فمه 
لقم�ة كبيرة. ط( عيب آخ�ر في مذيع: يبالغ 
بع�ض المذيعين في إبراز الفارق بين حرف 
مفخ�م وحرف مرقق يأتي�ان متعاقبين، فعل 

بع�ض الق�راء الذين يرتلون الق�رآن تجويدًا 
ببطء فيتمكنون من تغيير هيئة الفم واللسان 
بين الحرف والحرف. والمذيع ال يملُك أن 
يق�رأ ببطء، فتبدو قراءته مفتعلة. وكبار قراء 
الق�رآن يترك�ون للح�روف أن يؤث�ر بعضها 
عل�ى بعض، وال يجبرون جهازهم الصوتي 
على القيام بح�ركات بهلوانية. ]انظر مطلع 
م�ن  للح�رف  لم�ا  ش�رح  فَث�مَّ  ح�رف  كل 

أصوات[

َنَظ�َر َينُْظ�ُر َنَظ�رًا: أبص�ر. َنَظَر ف�ي القضية: 
بحثه�ا، ويقولون: نظر القضي�َة، وهذا وارد 
ف�ي العربية، ذكره ابن س�يدة ف�ي المحكم. 
/ الِمنظ�ار، والجم�ع َمناظِيُر: آل�ة التقريب. 
ونقول )بمنظار فلس�في للمس�ألة وجهان(، 
ه�ذا  »م�ن  المق�االت:  بع�ض  ف�ي  وج�اء 
المنظ�ور..«، ويصع�ب تصويبها، فالمنظور 
األداة.  ال  إلي�ه  ننظ�ر  ال�ذي  الجس�م  ه�و 
رس�م  الهندس�ي:  الرس�م  ف�ي  / الَمنُْظ�ور 
الثالثة، خالفًا للَمَس�اقط  للجس�م باألبع�اد 
/ النَّظَّ�اَرة:  والجانب�ي.  واألفق�ي  الرأس�ي 
العدس�تان  أيض�ًا:  والنَظَّ�اَرة  ج�ون،  المتفرِّ
م�ع إطارهم�ا، ويجمعه�ا بعضه�م ويق�ول 
»َنظَّ�ارات« للواحدة. / النَّظِير: ذو المنصب 
المماث�ل، )التق�ى وزير الخارجية التوُنس�ي 
بنظيره الليبي(. والنظير: ش�كل من أش�كال 
العنص�ر يختلف في وزنه الذري دون عدده 
ال�ذري، وبع�ض النظائ�ر لبع�ض العناص�ر 
]انظ�ر   .235 اليوراني�وم  كنظي�ر  ة  ُمِش�عَّ
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التخصيب في خصب[ 

َنَظ�َم َينْظِ�ُم َنْظمًا: َس�َلَك اللؤُل�ؤ في خيط. 
ة،  وصنع شعرًا موزونًا، نقول: َنَظَم، بال شدَّ
المنظوم، وغلبت  الش�عر  والنَّْظُم:  قصي�دًة. 
عل�ى ال�رديء ال�ذي تحلَّ�ى بال�وزن ث�م ال 
ش�يء. / ال�َمنُْظوَم�ة العلمية: أبيات موزونة 
تلخص قواعد علم من علوم اللغة أو الفقه. 
الحك�م،  نظ�ام  َأْنظَِم�ة:  / النَِّظ�ام والجم�ع 
والكلم�ة فيها تهجي�ن. / التَّنظِيم: الفصيل، 

)الجبهة الشعبية تنظيم فلسطيني(.

نع�ا. َنَع�ى َينَْعى َنْعيًا: ه�و َنَعى رجاًل، وأنت 
َنَعْيَت�ه: َأَذعتما خبر وفاته. نَعى عليه كس�َله: 
بالوف�اة،  المْخبِ�ُر   : / النَِّع�يُّ علي�ه.  وبََّخ�ه 
بِص�وِت  ِقي�َس  إذا  النَِّع�يِّ  ص�وُت  )وَش�بِيٌه 

الَبشيِر في ُكلِّ َناِد(.  

َنِعيبًا: صاح الغراب.  َينَْعُب  َنَعَب 

َنَعَت َينَْعُت َنْعتًا: وصف. النُُّعوت: الصفات. 
وحش�د النع�وت في اإلع�الم: اإلكث�ار من 
النعوت كقولهم: »الهجوم المدمر، والغارة 
والحاج�ات  البهي�ج،  والحف�ل  الش�عواء، 
المهم، إلخ«. ويحس�ن  ة، والخطاب  الملحَّ
بالصحف�ي التخلص من النعوت، واالكتفاء 
بتقدي�م المعلوم�ات. / النع�ت ف�ي النح�و 
ى أيضًا الصفة، وهو يتبع المنعوت في  يس�مَّ
إعرابه. وقد يقع اللُّبس إذا كان النعت جمع 
مؤن�ث س�المًا: )رأي�ُت دباباٍت كثي�رًة(، أو 
ممنوع�ًا من الصرف: )رجعُت قبَل أس�ابيَع 

عدي�دٍة(، أو لوج�ود مضاف إلي�ه فصل بين 
المنع�وت ونعت�ه: )قدموا إل�يَّ عرَض عمٍل 

مغريًا(. 

نعج. النَّْعَجُة: أنثى الخروف.

نع�ر. النَُّعَرة والجمع ُنَعٌر: االعتزاز بما ليس 
بفضيل�ة واالس�تعالء ب�ه على الغي�ر، )إثارة 
/ الناُع�وَرة:  واإلقليمي�ة(.  الطائفي�ة  النَُّع�ر 
الم�اء  يرف�ع  المزروع�ات  لس�قي  دوالب 
م�ن نهر ج�اٍر في ِداَلء معلق�ة على محيطه. 
/ وس�يلة اإلع�الم الناعوري�ة: ه�ي الرادي�و 
ال  أن�ك  نقائصه�ا  وم�ن  أساس�ًا،  والتلف�از 
ترغ�ب  ال�ذي  الخب�ر  إل�ى  القف�ز  تس�تطيع 
ف�ي س�ماعه دون أن تمر بغي�ره، كالناعورة 
تعطي�ك دل�وًا فدل�وًا وليس لك أن تس�تبق. 
وم�ن ممي�زات ه�ذه الوس�يلة أنها تؤنس�ك 
ل�ك  وتق�دم  وبرامجه�ا  أخباره�ا  بتوال�ي 
ص�ورة مكتملة ع�ن منطقتك أو عن العالم. 
]انظ�ر المس�طرة تحت س�طر[ ولئن حَدث 
نك من اختي�ار البرامج في  تط�ور تقني يمكِّ
التلفاز أو اإلذاعة فثمة من س�يظل راغبًا في 
االس�تماع والمش�اهدة على نح�و متواصل 
دون أن يكلف نفسه عناء التنقل واالختيار. 

]انظر وسيلة اإلعالم االنتقائية تحت نقا[ 

َنَع�َس َينَْع�ُس َنْعس�ًا وُنعاس�ًا: أح�سَّ بقدوم 
النوم. وهو َنْعساٌن وهي َنْعسانٌة.       

َنَع�َش َينَْع�ُش َنْعش�ًا. نس�تعمل الي�وم َأْنَعَش 
ُينِْعُش: بثَّ القوة والتفاؤل. وغرفة اإِلنعاش 
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زة في المستشفى. هي غرفة العناية المركَّ

َنَع�َق َينَْع�ُق َنِعيَق�ًا: ص�اح الغ�راب. ومثله�ا 
نعب. 

�ر: الِح�ذاء،  نع�ل. النَّْع�ُل، مؤنث�ة وق�د ُتذكَّ
الف�رس  حاف�ر  وحدي�دة  نِع�اٌل.  والجم�ع 
نع�ل، أو َحْذَوٌة. ويقول الم�رء »هذه نعلي« 

للفردتين، ويقول »هذان َنعالي« أيضًا.

نع�م. النََّعاَمُة: طائر ال يطير. ويبتلع الحصى 
لتساعده على الهضم ألنه بال أسنان، ورأى 
الن�اس النعام�ة تلتق�ط الحص�ى م�ن الرمل 
مة أن  فظنوها تدفن رأس�ها في الرم�ل متوهِّ
الصائ�د ال يراها إذ ال تراه. ومن هنا القول: 
)تتجاهل�ون الخطر المحدق كالنََّعاَمِة تدفن 
رأس�ها ف�ي الرم�ل(. / َنَعْم: ح�رف جواب 
لس�ؤال ال نف�ي في�ه، ف�إن حضر النف�ي قلنا 
بَل�ى: )ه�ل كتبت المق�ال؟ الج�واب: َنَعْم 
كتبُت�ه. / ألم تكتب المق�ال؟ الجواب: َبَلى 

كتبُته(. 

َنْعنٌَع وَنْعنَاٌع: نبت عطري.

الته�ب.  الج�رُح:  نَغ�َل  َنْغ�اًل:  َينَْغ�ُل  َنَغ�َل 
والجلد ينَْغُل في ال�َمْدَبَغة: يفس�د. والنَِّغل، 

جا.  بكسر الغين: َوَلُد أبوين لم يتزوَّ

الموسيقية.  الجملة  النَّْغَمة والنََّغمات:  نغم. 
وه�و  »الِجن�س«،  عل�ى  البع�ض  ويطلقه�ا 
الج�زء م�ن المقام الموس�يقي ال�ذي ُيظهر 
طبيعت�ه ويمي�زه عن كل مقام آخ�ر، يقولون 

نغمة الراست أي جنس الراست.

َب. وقد يكون َنْفُي  نف�ا. َنَفى َينِْفي َنْفيًا: َك�ذَّ
المسؤول كالمًا جاء في الصحافة خبرًا بحد 

ذاته. / النُّفايات: الُقمامة.

بلغ�م  وبص�ق  َنَف�َخ،  َنْفث�ًا:  َينُْف�ُث  َنَف�َث 
اثات:  صدره، ورش�قت الحية س�مها. / النَّفَّ
الس�احرات يعق�دن الخي�ط ويتمتم�ن عليه 
اَث�اِت ف�ي  النَّفَّ وينُفْث�ن ه�واء، ﴿وم�ن ش�رِّ 
العق�د﴾، وكم�ا أخ�ذت العربي�ة المعاصرة 
اس�م السيارة من القرآن الكريم، أخذت منه 

َنْفثًا.  اثة التي تنُفُث الهواء  اسم الطائرة النفَّ

اج:  َنَفَج َينُْفُج َنْفجًا: فخر بما ليس عنده. النَّفَّ
عي علمًا أو نسبًا أو ثروة.  ال�ُمدَّ

َنَف�َح َينَْفُح َنْفحًا: نَفَحُه ماالً: أعطاه. / َنْفَحٌة 
وَنَفحاٌت من النسيم: َهبٌَّة. 

َنَفَخ َينُْفُخ َنْفخًا: أخرج الهواء من بين شفتيه 
ف�ي مزمار أو في الج�و. ونفخ اإلطار: مأله 
اَخة: البالون  ه�واء. ال�ِمنفاُخ: آلة النفخ. النُّفَّ

الصغير.

َنِف�َد َينَْفُد َنَف�ادًا، بدال مهملة: َفنَِي وانقضى. 
َنف�اُد الصب�ر: االش�تياق الش�ديد. اس�َتنَْفَد: 
اس�تفرغ، )استنفد كل ِخياراته ولم يبق لديه 

سوى االقتراض(.

َنَفَذ َينُف�ُذ ُنُفوذًا وَنفاذًا، بذال معجمة: مضى 
واخت�رق. َنَف�َذ الس�هم ف�ي الطائ�ر: اخترقه 
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وصن�ع ف�ي جس�مه ثقب�ًا نافِ�ذًا م�ن الجه�ة 
األخ�رى. والنََّفُذ: الثَّْق�ُب، )طعنُْت ابَن عبِد 
�عَاُع  القي�ِس طعن�َة ثاِئ�ٍر.. له�ا َنَفٌذ لوال الشَّ
َأضاَءه�ا(، يقول: طعن�ت الرجل طعنَة آخٍذ 
�عاع أي الدم ألظهر  بالثأر لها َثْقٌب لوال الشَّ
أصح�اب  �ذون:  / ال�ُمَتنفِّ الض�وَء.  الثق�ُب 
العالق�ات الت�ي تجعلهم يحقق�ون مآربهم. 
والنَّافِ�ذون: ه�م العالقات. / إِْنف�اذ الحكم 
وَتنِفيذه بمعنًى. / )ُحكم عليه بسنتين َسْجنًا 
مع النَّفاذ( أي بدون وقف التنفيذ. / السلطة 
�ة: الحكوم�ة وأجهزته�ا م�ن جيش  التَّنْفيِذيَّ

وشرطة وموظفين. 

َنَف�َر َينِْف�ُر ُنُفورًا: اش�مأزَّ وابتعد. وَنَف�َر ينِفُر 
نِفارًا: أس�رَع، ومنها النَِّفي�ر: الدعوة للقتال. 
ر: ما  واالستنفار: االستعداد للقتال. / ال�ُمنَفِّ

يجعل المرء ينِفر أي يبتعد.

َنْف�س. النَّْف�ُس: ال�ذات. / النََّف�ُس: اله�واء 
الخارج من الصدر. / النَِّفاس، بكسر النون: 
األربع�ون يوم�ًا الت�ي بعد الوض�ع. والمرأة 
فيها ُنَفَس�اء. / ال�ُمناَفَسُة والتَّنَاُفُس: المحور 
الذي تدور عليه العملية التعليمية في بلدان 
كثيرة، ناهيَك من محور قليل القيمة، يجعل 
اق�ًا للغلب�ة والتف�وق ويضع�ه في  الطف�ل توَّ
مواجه�ة مع اآلخر ويحرمه لذة المش�اركة، 
ويشحن شخصيته بالقلق. / الطبيب النَّْفسي 

والنَّْفسانِيُّ بمعنًى. 

ق.            َث وفرَّ َينُْفُش َنْفشًا: َشعَّ َنَفَش 

ى  َنَف�َض َينُْف�ُض َنْفضًا: أزال الغب�ار. والُحمَّ
يرتع�د  صاحبه�ا  تجع�ل  الت�ي  النَّافِ�ُض: 
وينتف�ض. / )نَف�َض ي�ده م�ن األم�ر كله(: 
أعل�ن عدم مس�ؤوليته. / ال�ِمنَْفَضُة: صحن 

رماد السيجارة. 

نف�ط. النَّْف�ط: البترول. والنف�ط كلمة عتيقة 
عرفته�ا عبري�ة التوراة والعربي�ة القديمة في 
بالد الشام وأخذها الفرس وعنهم اإلغريق. 
وكان�وا في القديم يعث�رون على النفط على 
س�طح األرض في مكان منخفض يس�مونه 

اَطة.   َنفَّ

َنَف�َع َينَْفُع َنْفعًا: أفاد. ال�َمنافُِع: مرافق البيت 
من مغاس�ل وأماك�ن للطبخ واالس�تحمام، 

إلخ. 

َينُْفُق َنَفاقًا: راَج فبِيع، للس�لعة. / وَنَفَق  َنَفَق 
َينُْفُق ُنُفوقًا فهو نافٌِق: مات الحيوان. / َناَفَق: 
أْظَه�َر غير ما يبطن. / النََّفَقة: ما على الزوج 
م�ال  م�ن  وأوالدهم�ا  طليقت�ه  أو  لزوجت�ه 

يعتاشون منه.

َنَوافِ�ُل: ص�الة ل�م  النَّافَِل�ة والجم�ع  نف�ل. 
تف�رض. / »م�ن نافَِل�ِة الق�ول« عب�ارة ال بد 
للصحفي من أن يتعلمها ويستعملها مبتدئًا، 
وال ب�د ل�ه م�ن أن يطرحه�ا م�ن كالم�ه إذا 
س. فما هو من »نافَِلة القول« يجب أال  َتَم�رَّ

يقال. / األنفال: غنائم المعركة.

ي والطلب.  َنقَّ َينِقُّ َنقيقًا: أس�رف في التشكِّ
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النَّقيق: صوت الضفدع، والدجاجة أيضًا. 

نق�ا. انَتق�ى َينَتقي: اختار. / وس�يلة اإلعالم 
الم�رء  تمك�ن  إع�الم  وس�يلة  االنتقائي�ة: 
يري�د م�ن أخب�ار وبرام�ج  م�ن اختي�ار م�ا 
وموضوع�ات، وه�ي الجري�دة واإلنترن�ت 
أساسًا، ومن ميزاتها أنها توفر على المتصفح 
وم�ن  االختي�ار.  حري�ة  وتمنح�ه  الوق�ت 
نقائصه�ا أنها تقتضي منه البحث والتقليب، 
وق�د ُتضيع من وقته الكثير إذ تش�تت ذهنه، 
فف�ي الجريدة واإلنترن�ت الكثير مما يقصد 
المح�رر إلى إبرازه س�واء بوضعه في مكان 
ب�ارز أم بتزيين�ه باللون وباألط�ر المختلفة. 

]انظر وسيلة اإلعالم الناعورية في نعر[

َنَق�َب َينُْقُب َنْقبًا: َخ�َرَق. والنَّْقُب: َخْرٌق في 
حائط أو في نع�ل. / َمنَْقَبٌة وَمناِقُب: َخْصلة 
كريم�ة. / النِّقاَب�ُة والنِّقابات، بكس�ر النون: 
جمعي�ة أهل حرفة معين�ة. / النِّق�اُب: ُبرُقٌع 
لوج�ه المرأة في�ه َنْقبان للعيني�ن. وصاحبته 

َبة.  ُمنَقَّ

َنَق�َد َينُْق�ُد َنْقدًا: دفع الم�ال. وأبدى رأيًا في 
ش�عر أو نث�ر. / والنَّاِق�ُد: رجل ي�أكل خبزه 

بكلمة ال يعجبني. 

َنَق�َر َينُْق�ُر َنْق�رًا: ثق�ب أو َهَمَز بمنق�ار أو ما 
التَّنْقير عن األغالط وعليها: صنعة  يش�بهه. 
الناق�د. / ِمنقاٌر وَمناقيُر: م�ا يلتقط به الطائر 
. / )إن�ه ال يمل�ك َش�ْرَوى َنِقير(: ال  الَح�بَّ
يملك شيئًا. قيل ال يملك شروى، أي مثل، 

نقير نواة التمر أي النُّقرة في ظهر النواة. 

الروماتي�زم، يصيب  النِّْق�ِرس: ض�رب م�ن 
الرجال غالبًا، ويكون في القدم، وقد يصعد 

إلى الركبتين. 

َنْقزًا: َجَفل.  َينُْقُز  نقَز 

َنَق�َش َينُْق�ُش َنْقش�ًا: حف�ر الحج�ر، أو زيَّن 
/ ال�ِمنَْقاش:  ح�اور.  / ناَقَش:  بالزخ�ارف. 
ال�ِمْلقاط الستالل الشعرات من الحاجب. 

/ ال�ُمناَقَص�ة:   . ق�لَّ َنْقص�ًا:  َينُْق�ُص  َنَق�َص 
إعط�اء المش�روع لصاح�ِب أخفِض س�عر، 
وعكس�ها ال�ُمزاي�دة: وهي البي�ع لمن يدفع 
أعل�ى س�عر. والمناقص�ة س�رية، والمزايدة 
علني�ة. / المنق�وص ف�ي النح�و: أ( االس�م 
تح�ذف  )المحام�ي(.  مثال�ه:  المنق�وص 
الي�اء في المنقوص النك�رة في حالتي الجر 
والرف�ع وتبق�ى ف�ي حال�ة النص�ب: )ه�ذا 
محامي�ًا(.  ل�ُت  وكَّ مح�اٍم/  عن�َد  مح�اٍم/ 
الي�اء:  ه�ذه  تبق�ى  التعري�ف  أل  وبوج�ود 
)ه�ذا المحام�ِي/ عن�َد المحام�ِي/ وكلت 
المنق�وص  ي�اء  تح�ذف  ب(  المحام�َي(. 
و  والمحامي�ن(  )المحام�ون  الجم�ع:  ف�ي 
)الراض�ون والراضي�ن(. ج( الياء المش�ددة 
ف�ي آخ�ر )عادّي( ه�ي ي�اء النس�بة، وتبقى 
ا قول  ي�ن(. وأمَّ ف�ي الجمع )كالن�اس العاديِّ
العام�ة: »المحاِميِّين«، فخلط ال مس�وغ له، 

نقول المحاِمين.
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َنَق�َض َينُْق�ُض َنْقضًا: هدم. ونق�َض: أبَطَل. 
عل�ى  إحداه�ا  ت�ُردُّ  قصائ�د  / النََّقائِ�ض: 
المثل�ث  نقائ�ض  وخصوص�ًا  األخ�رى، 

األموي: جرير والفرزدق واألخطل. 

َنَق�َط َينُْق�ُط َنْقط�ًا: وض�ع ُنْقط�ًة. / التَّنْقيط: 
وضع النَُّقط عل�ى الحروف، وأيضًا الترقيم 
أي وضع النَُّقط والفواصل وفتح األقواس، 
إل�خ. ]انظ�ر تحت رق�م[ / النُّْقَط�ُة جمعها 

ُنَقٌط ونِقاٌط. 

َنَق�َع َينَْقُع َنْقع�ًا: غمر في الماء زمن�ًا. / َنَقَع 
عَطَش�ه: ارت�وى. / انُتِق�ع لوُن�ه: امُتِقع، أي 

تغيَّر من ارتباك. / السم النَّاِقع: الشديد. 

َنَق�َف َينُْقُف َنْقفًا: نق�ر، )نقف الفرُخ البيضة 
م�ن الداخل لَيخ�رج منها(. / نق�ف الرجُل 
أو  بطْلق�ة  في�ه  أصاب�ه  رأس�ه:  ف�ي  الرج�َل 
�ْعَبُة بمطَّاَطة ُيقَذف بها  اَفُة: الشُّ بحجر. والنَّقَّ

الحصى. 

َنَق�َل َينُْق�ُل َنْقاًل: غيَّر مكان الش�يء، نس�خ، 
التي  المنقولة  النص�وص  ترج�م. / النُُّقول: 
الَمنْقولة:  يتضمنها مرجع معي�ن. / األموال 
م�ا ليس بعقار وال أطي�ان. / ُنْقٌل وُنقوٌل: ما 
ة، طعام خفيف يتناولونه  ونه اليوم ال�َمزَّ يسمُّ
�رات  المكسَّ أيض�ًا  والنُّْق�ُل  الش�راب،  م�ع 
يتس�لَّْون بها بغير ش�راب. / العل�وم النَّْقلِيَّة: 
المنقولة س�ماعًا كقراءات القرآن ونصوص 
األحاديث، ومفردات اللغة. وتقابلها العلوم 

العقلية. 

َنَق�َم َينِْق�ُم َنْقم�ًا: اغت�اظ، )َنَق�م ِمنِّ�ي أنن�ي 
شكوته إلى الضابط(. / النِّْقَمة: ضد النعمة. 
ال  ًا  ردَّ باآلخري�ن  األذى  إيق�اع  / االنتق�ام: 

لتحقيق مكسب. 

َينَْقُه َنقاَهًة: َتماَثَل للشفاء.  َنِقَه 

�َب  / َتنَكَّ بمصيب�ة.  َينُْك�ُب: أص�اب  َنَك�َب 
الخط�ر: تجنََّب�ه. / ال�َمنْكِب: رأس الكتف. 
/ المنطق�ة المنْكوب�ة: المتض�ررة بزلزال أو 
نح�وه. / النَّْكَب�ة: تهجي�ر الفلس�طينيين عام 

1948 واغتصاب أرضهم. 

َنَك�َت َينُْك�ُت َنْكت�ًا: عبث بعود ف�ي الرمل. 
النُّْكَت�ُة: النقطة الصغي�رة. واللطيفُة البالغية 
من تورية أو كلمة راقصة، والنكتة: الفكاهة 

المعروفة.  

َنَك�َث َينُْكُث َنْكثًا: فكَّ النس�يج إلى خيوط. 
/ ونكث العهد: َنَقضه. 

َينِْكُح نِكاحًا: تزوج.  َنَكَح 

نكر. ُمنَْكٌر وَنكِيٌر: َمَلكان يسأالن الميت في 
قبره. / ُنْكراُن الجميل: إِنكار اإلحسان. 

َينُْكُز َنْكزًا: نخس الدابَّة.  َنَكَز 

النَّْكَس�ُة واالنتِ�كاس: عودة المرض  نكس. 
بع�د الش�فاء. والنَّْكَس�ة: االس�م االلتفاف�ي 
الذي أطلقه العرب على هزيمة عام 1967.   

َنَكَص َينُْكُص ُنُكوصًا: أحجم وتراجع. 
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ن�كل. التَّنْكِي�ل: اإلي�ذاء بال ج�رم لتخويف 
»العق�اب  عب�ارة  ودرج�ت  اآلخري�ن. 
الجماعي«، وهي ترجمة ببغائية، وفيها فوق 
ذلك تهوين من شأن هذه الجريمة بتسميتها 
ًا على ذنب، وعندما  عقابًا. فالعقاب يأتي ردَّ
المتفجرة  البرامي�ل  النظ�ام  ُتس�ِقط طائرات 
عل�ى بي�وت المدنيين، فه�ذا َجماع�يٌّ حقًا 
لكنه ليس عقابًا. نقول )التَّنْكيل الجماعي(. 

نك�ه. النَّْكهُة، في األص�ل: رائحة الفم طيبة 
كان�ت أم كريهة. والنَّْكَهة اليوم: المذاق، أو 
الم�ذاق ال�ُمضاف: )بوظة بنَكهة الفراولة(، 

)قهوة بنَكهة البندق(.

�ًا: نق�ل الحدي�ث به�دف إيق�اع  َن�مَّ َينِ�مُّ َنمَّ
 : / َن�مَّ النَّميم�ة.  يرتك�ب  �ام  والنَّمَّ األذى، 
، )ه�ذا َينِ�مُّ عن رغب�ٍة ف�ي التأجيل(.  َش�فَّ
/ ال�ُمنَْمنَمُة والمنمنمات: رس�م دقيق مليء 

بالتفاصيل.

ًا: َكُب�َر. / َنَم�ى َينِْم�ي َنَماًء:  َنَم�ا َينُْم�و ُنُم�وَّ
كُثَر. / َنَمى الحديَث َينِْميِه: نس�به إلى قائله. 
/ )َنَم�ى إَِليَّ أنك قلت ذل�ك(: أي ُرفَِع إَِليَّ 
وبلغن�ي. / البل�دان النَّامي�ة: بلدان يتحس�ن 
نها في المدى المنظور  اقتصادها بوتيرة تمكَّ
رة. البلدان  من االنضمام إلى البلدان المتطوِّ
النَّامي�ة: اس�م التَِفاف�ّي ُيطل�ق عل�ى البلدان 

المتخلفة علميًا واقتصاديًا.

المفت�رس  ُنُم�وٌر:  والجم�ع  النَِّم�ُر  نم�ر. 
المخطط، والفْهد: المفترس المرقَّط.  

نمس. النِّْمُس والنُُّموس: حيوان ثديي كالقط 
وأطول جذعًا، يأكل الفئران واألفاعي، وهو 
من فصيلة الِعْرِس�يَّات التي تضم ابن ِعْرس. 
أو  بفت�ح  صحيحت�ان  والنِّمس�ا،  / النَّمس�ا، 
كس�ر: بلد يس�مى في لغته األلمانية: الدولة 
العرب�ي  واالس�م  »أوس�ترايش«.  الش�رقية 
مأخ�وذ عن التركي�ة عن اللغات الس�الفية، 

ومعناه »األلماني«.

نم�ط. النََّمُط: الش�كل والطريق�ة. التَّنِْميُط: 
ترجمة موفقة لمفهوم يعني: تصنيف الناس 
أنماط�ًا وإطالق أحكام عامة جارفة عليهم، 
فم�ن التنميط القول إن األش�خاص القصار 
الش�عب  وإن  ُبْل�ٌه،  والطِّ�وال  حق�ودون، 
أو  بال�ذكاء،  أو  بالمثاب�رة،  يتمي�ز  الفالن�ي 
بالب�الدة. واإلعالم�ي يجتن�ب التنميط، بما 
ف�ي ذل�ك التنميط اإليجابي، ف�ال يقول: إن 
الش�عب الفالن�ي يتمي�ز بالطيبة، فالمس�ألة 

نسبية.  

نمل. األنملة رأس اإلصبع. وقالت المعاجم 
إن لهذه الكلمة تس�عة أوج�ه: َأنَملة، َأنِملة، 
َأنُمل�ة، ُأنُمل�ة، ُأنِمل�ة، ُأنَملة، إِنِمل�ة، إِنَملة، 
�ل. واإلصبع لها، أو له، تس�عة  إِنُمل�ة. فتنمَّ
�ْل. تلك  أوج�ه، عل�ى نف�س الطريق�ة. فتأمَّ
خصيص�ة من خصائص العربي�ة: هذه اللغة 
ُكتبت أوَل ما كتبت بال تشكيل، وجاء كالم 
القبائ�ل في القديم مثلما يج�يء اليوم كالم 
البل�دان العربية، على أوجه كثيرة. وفي هذا 
مج�ال طي�ب لالش�تقاق، وفيه حري�ة، وفيه 
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أيض�ًا ما يدع�و إلى الضبط. ول�و كتبنا لغتنا 
بالتش�كيل الكامل في كل كلمة لربحنا شيئًا 

وخسرنا شيئًا. نقول ُأْنُمَلة.

َنُم�وَذٌج، وَنَماِذُج: نمط. وال نقول ُأنموذج، 
فالكلمة معربة بجيم وذال ليستا في األصل 
الفارس�ي، وال حاجة بها إلى حرف إضافيٍّ 

ثالث. 

نه�ا. َنَه�ى َينَْه�ى َنْهي�ًا: َنَه�اُه عن ك�ذا: منعه 
تنته�َي  يمتن�ع، )علي�ك أن  عن�ه. / ينته�ي: 
ع�ن الش�راب(. / أْنَهْي�ُت إلي�ه رغبت�ي ف�ي 
الس�فر: نقلت إلي�ه رغبتي. انَتهى إلى علمي 
أن�ك ستس�افر: بلغن�ي. وقال�وا: َتنَاَهى إليَّ 
أن�ك ستس�افر. / الالنهائ�ي: ال�ذي ال آخر 
ل�ه. / نِهائيًَّا، بكس�ر الن�ون: أب�دًا. / النُّْهَيُة: 
/ نهاي�ة  العق�الء.  النَُّه�ى:  وُأول�و  العق�ل، 
األس�بوع تختل�ف م�ن بل�د إل�ى بل�د، فإن 
األس�بوع  نهاي�ة  بع�د  الق�رار س�يصدر  كان 
ف�ي ألمانيا مثاًل قلنا: س�يصدر بع�د انقضاء 
ي�وم األحد. / ناِهي�َك ع�ن: باإلضافة إلى، 
)مرت�ب المدي�ر عش�رة آالف دوالر ناهيك 
الس�نوية  والمكاف�أة  الس�فر،  ب�دالت  ع�ن 
الخاص�ة(، وناهي�َك: حس�بك به، )س�عيد، 
ناهيَك من موظف، فهو يستطيع أن يخلِّص 

لك البضاعة في يومين(.

َنْهبًا: سرق علنًا.  َنَهَب ينَْهُب 

َنَه�َج َينَْه�ُج َنْهج�ًا فه�و ناِهٌج: س�ار س�يرًا. 
/ َنِهَج َينَْهُج َنَهجًا فهو َنِهٌج: تتابعت أنفاُس�ه 

َتَعب�ًا. / ال�َمنَْه�ُج وأيض�ًا ال�ِمنَْه�اُج: الخطة 
والطريقة. وهما أيضًا تلك الكتب التي تظن 
وزارة التربي�ة والتعليم أنها مفيدة للتالمذة. 
الضي�ق؛  الش�ارع  تون�س  ف�ي  / النَّْه�ُج: 
والنه�ج مصطلح تهجيني تس�تعمله أحزاب 
المعارضة لوصف سياسات النظام: )النهج 
واالس�تهالكي،  واالستس�المي،  التفريطي، 

إلخ.( 

َنَه�َد َينَْهُد ُنُهودًا: برز، ونهض، )لم َيْغُز قومًا 
َم�ه جيٌش من  ول�م َينَْه�ْد إل�ى بل�د.. إال تقدَّ

ُعِب(. والنَّهد الثدي أوَل اكتماله. الرُّ

َنَه�َر َينَْه�ُر َنْه�رًا: َزَج�َر. / نقول: لي�َل نهاَر، 
ولي�اًل ونهارًا. / وجْمع النَّْه�ِر الجاري َأْنَهاٌر 

وَأْنُهٌر.

نه�ز. َناَه�َز الثمانين من العم�ر: أي قارَب. 
واألغلب أالَّ يكون بلغها. 

َينَْهُش َنْهشًا: نتش اللحم بأسنانه.   َنَهَش 

َنَهَض َينَْهُض ُنُهوضًا: قام، استيقظ. 

َنِهيقًا: النهيق صوت الحمار.  َينَْهُق  َنَهَق 

َنِه�َل َينَْه�ُل َنْه�اًل: ش�رب. ال�َمنَْه�ُل: مورد 
الش�ارع  وس�ط  فتح�ة  ال�ُمنُْه�ل:    / الم�اء. 
مغطَّ�اٌة بغط�اء حدي�دي ين�زل فيه�ا الرجل 
لتسليك المجاري أو فحص األسالك، إلخ. 
وه�ي تعريب »مان هول« اإلنجليزية بمعنى 

ُجل.   فتحة الرَّ
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نه�م. النَِّه�ُم وال�َمنُْهوم: المول�ع باألكل أو 
بجمع المال أو العلم. 

َنْهنََهًة: َزَجَر.  ُينَْهنُِه  َنهنََه 

نوع: انظر ناع.

نينَ�اٌن.  والجم�ع  الح�وت،  النُّ�وُن:  ن�ون. 
/ التنوي�ن: ف�ي )ُمِحبَّ�ًا( مث�اًل نض�ع تنوي�ن 
الفتح على األلف، ال على الحرف السابق، 
بالح�ركات،  الح�روف  الكتظ�اظ  تجنب�ًا 
ْت )ُمِحبًّا( بتنوين على ما قبل األلف.  وصحَّ
بعناها، بوضع التنوين  وعل�ى الطريقة التي اتَّ
الس�الم ه�ارون  األل�ف، طب�ع عب�د  عل�ى 
كت�ب الجاح�ظ، وعليها ُطبِع لس�ان العرب 

ف�ي أفض�ل تحقيقات�ه. ]انظ�ر الممن�وع من 
الصرف في منع[ 

َن�َوى َينِْوي نِيًَّة: قصد. اْنَت�َوى َينَْتِوي اْنتَِواًء: 
�َح مرة أخرى(. / النِّيَُّة  )لم أكن َأْنَتِوي التََّرشُّ
 : وجمعه�ا نِيَّ�اٌت وَنَواي�ا: العْزم. / النَّ�َوِويُّ
لذل�ك  ذّر  ]انظ�ر  ة.  ال�ذرَّ َن�َواِة  إل�ى  نس�بة 
الس�الح[ / اإلمام النََّوِوّي منسوب إلى بلدة 

َنَوى في حوران بسوريا.

: غير ال�ُمنَْضج.  ُء والنَّيُّ نّي. الطعام النَّيِّ

األطلس�ي.  ش�مال  معاه�دة  حل�ف  نيت�و: 
]راجع تحت أطلسي[ 
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الهاء

ه��. ح�رف عمي�ق المخ�رج كثير ال�دوران 
ف�ي الضمائ�ر وأس�ماء اإلش�ارة. وه�و رمز 
التاري�خ الهج�ري »ه�«. / تكت�ب الهاء في 
آخر الكلم�ة بصورة دائرة، كما في »عنده«. 
وألن »الت�اء« أيضًا تكتب بص�ورة دائرة في 
آخ�ر الكلم�ة، كما ف�ي »س�عيدة«، فقد يقع 
الخل�ط، خصوصًا أن النطق واحد في حالة 
ق المرء بينهم�ا بوضع تنوين  الوق�ف؛ ويفرِّ
على الحرف األخير فالتنوين ُيخِرج صوَت 
التاء، فإن تبين أنها تاء فال بد لها من نقطتين. 
/ اله�اء ص�وت ُيوَق�ُف عليه، فنق�ول: )إنها 
فعاًل مأس�اة( ناطقين تاء »مأساة« هاء بسبب 
الوقف. ودرج الناس في بعض نواحي بالد 
الش�ام على الوقف عل�ى الكلمات المنتهية 
بأل�ف فت�اء مربوط�ة بص�وت الت�اء قائلي�ن 
ل بعض  ُنْطقًا: المْأس�ات، والَحَيات، ويتجمَّ
مثقفيه�م به�ذه اآلب�دة الطريف�ة م�ن عامي�ة 
بلده�م حت�ى وه�م يتحدث�ون بالفصح�ى. 
/ تزاد الهاء في آخر كلمة ك� »وامعتِصماُه«. 
/ اله�اء: ضمير ُينطق مش�َبعًا طوياًل إذا جاء 
بي�ن متحركين )عنَدُه َج�واب(، وقصيرًا إذا 
جاء قبله أو بعده س�اكن: )منْ�ُه ِرْزُقنا/عنَدُه 

اْستعداد(. ]راجع »مادة مّد«[.

ه�ا. حرف تنبيه. َيِرد في بداية جملة بغرض 

تنبي�ه الس�امع، )ه�ا هو يس�تعد لالنطالق(، 
)ه�ا ق�د حذرتك�م(، )ها! أال نري�د المضي 
قدم�ًا!(. / ويلص�ق ح�رف التنبي�ه ه�ذا في 
أول كلم�ة صغي�رة مث�ل »ذا« الت�ي تصب�ح 
ٰه�ذا، وأوالء التي تصب�ح ٰهؤالء، وهنا التي 
تصب�ح ٰههن�ا، وفي أنتم تكتب ه�ا كاملة ها 
أنت�م، ومنهم م�ن كان يكتبها ٰهأنتم.  وكانوا 
يكتب�ون ٰهأن�ذا ويغلب الي�وم أن يكتبوها ها 

َأَنذا.

َهْيَبًة: خ�اف وح�ذر. / الَهْيَبُة  َيَه�اُب  َه�اَب 
وال�َمهاَبة: صفة الشخص القوي الشخصية. 
فه�و ش�خص َمِهيٌب. / َأهاَب به�م: َحثَّهم. 
/ وقف�وا على ُأْهَبِة االس�تعداد: مس�تعدين، 
بي�ن. / اتََّخذنا لألمر ُأْهَبَته: اس�تعدْدنا  وُمَتَأهِّ

له. 

ه�اِت: كلم�ة حائرة بي�ن اإلس�مية والفعلية 
فيس�ميها النحاة »اس�م فعل«، )ه�اِت مثاالً 
، وهاتِي مثاالً على فَِعاَلة(،  عل�ى وزن افَعَللَّ
أيته�ا  األوراق  )هاتِي�َن  ُبرَهان�ًا(،  )هاُت�وا 
الفتيات(، )هاتِيا الورقتين يا ش�ابَّان، وهاتِيا 
الورقتي�ن يا ش�ابَّتان(. ]انظ�ر »صحيح لكنه 

مهجور« في صّح[.

والبح�ر  اضط�رب.  َهَيَجان�ًا:  َيِهي�ُج  َه�اَج 
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الهاِئ�ج: المضطرب. والرج�ل َهائٌِج َمائٌِج: 
منفع�ل غاض�ب. / َتْهيِيُج الناس: ش�حنهم 
العنيف�ة،  الَهْوَج�اُء  / الري�ح  باالنفع�االت. 
ع  والجم�ع رياٌح ُهوٌج. / األْهَوُج: ال�ُمتس�رِّ

الطائش. 

 ه�اَد َيُه�وُد َه�ْودًا: ت�اَب. وَهاَد نش�أ يهوديًا، 
ْمنا كلَّ ذي ُظُفٍر﴾.  ﴿وعلى الذين َهاُدوا َحرَّ
َل إلى الدي�ن اليهودي،  َد َتْهِوي�دًا: َحوَّ / َه�وَّ
واألكث�ر اآلن تحوي�ل األماك�ن لك�ي تأخذ 
صبغ�ة يهودية، )ق�ال ِميرون بن فِنِْس�تي في 
س« إن لجنة ش�كلها  كتاب�ه »المش�هد المقدَّ
فت آالف أس�ماء األماكن  ب�ن غوري�ون َحرَّ
العربي�ة إلعطائها الَج�ْرس العبري وأعادْت 
به�ا  الفلس�طينية  واألماك�ن  الق�رى  تس�مية 
من�ذ  يهودي�ة  كان�ت  األرض  ب�أن  لإِليه�ام 
الدي�ن  يعتنق�ون  أق�وام  / الَيُه�ود:  الق�دم(. 
. / يه�وٌد ويهودًا: في االس�تعمال  الَيُه�وديَّ
�ْل.  المعاص�ر َيه�وٌد منصرف�ة. / َتَهيَّ�ْد: َتَمهَّ
البي�ع  ف�ي  وه�ي  المالين�ة،  / ال�ُمَه�اَوَدة: 
التسامُح مع المشتري في الثمن. / الَتْهِويَدُة: 

ترنيمة لتنويم األطفال. 

عل�ى  أيقون�ة  ُش�بَّاك،  َوْس�م،  هاش�تاغ: 
المحم�ول توض�ع بعد دقِّ الرق�م للوصول 

إلى خدمة معينة.  

َهاَض َيِهيُض َهْيضًا: كَس�ر. جناُحُه َمِهيٌض: 
مكسور. / الَهْيَضُة: الكوليرا. 

هاَط. الِهياُط وال�ِمَياُط: الضجة والجلبة. 

هاع. الطريق ال�َمْهَيُع: الواسع. 

الِهي�ُف:  النس�اُء  الَهَي�ُف: الرش�اقة.  ه�اف. 
دقيق�ة  أي  َهْيف�اء:  والواح�دة  الرش�يقات، 

الخصر.  

َهاَك: خ�ذ، والمؤنث هاِك، والجمع َهاُكْم، 
�ف الناقد(،  . )ه�اَك مثاالً على تعسُّ وَهاُك�نَّ

أي خذ مثاالً.

َه�اَل َيُه�وُل َهْوالً: َهاَلني المنظ�ر: أعَجَبني. 
وَهاَلن�ي األم�ر: أفَزعن�ي. األم�ر ال�َمُه�ول: 
الكبير.  الهائِ�ل: الضخ�م  العظي�م. واألم�ر 
/ َهاَل�ُة القم�ر: دائ�رة ضْوء تحف ب�ه، )َأْعَيا 
َزَواُل�ك عن َمَح�لٍّ نِْلَتُه.. ال َتخ�ُرُج األقماُر 
ع�ن هاالتِه�ا(. / َأَهاَل التراب: أس�قطه من 
عل. / التَّْهِويل في اإلعام: المبالغة. ]انظر 

في نعت[

َه�اَم َيِهي�ُم َهَيمان�ًا: خ�رج حزين�ًا َضِجرًا ال 
د.  ي�دري أي�ن يريد. وهاَم على وجهه: تش�رَّ
والُهَيام: العشق الشديد. وهاَمْت به: عشَقْته.  

ة،  َه�اَن َيُه�وُن َهْون�ًا: س�ُهل. الُه�وُن: المذلَّ
ومثله�ا الَهَواُن. / الهاُون: ال�ِمْهراس. ]انظر 
في هرس[ والَهاُون: س�الح قاذف للقنابل. 
/ مَش�ى الُهَوْينَ�ى، والُهَوْينا: بب�طء. ]للمهنة 

انظر مهن[

َهبَّ َيُهبُّ ُهُبوبًا: ثار واندفع. ما هبَّ وَدّب: 
حرفي�ًا ما ه�بَّ مع الهواء م�ن طير وما دبَّ 
والمقص�ود:  حي�وان،  م�ن  األرض  عل�ى 
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الجمي�ع، )جمعتم ف�ي هذا المنتدى ما هبَّ 
في  ودّب(. / َمَه�ّب، )أصبح�ت الحكوم�ة 
َمَه�بِّ الريح بع�د الفضيحة(، أي أنها غدت 

على كفِّ ِعفريت.  

َهَب�ا. الَهباء: الغبار الدقي�ق، ﴿فجَعْلناُه َهَباًء 
للَّهب،  الهواء المالمس  َمنُْثورا﴾. / الَهْب�ُو: 
ه من خالله صور األشياء.  ًا وتتشوَّ يكون حارَّ

َهَب�َر َيْهُب�ُر َهْب�رًا: انت�زع قطع�ة لح�م كبيرة. 
والَهْب�َرُة: اللحمة الخالية من العظم، )الذي 
أخ�ذ الهب�رة الكبيرة ف�ي ه�ذه الصفقة كان 

الوسيط(. 

َهَب�َط َيْهبُِط ُهُبوطًا: َحطَّ الطائر، وانخفضت 
األس�عار، إل�خ. َمْهبِط، بكس�ر الب�اء: مكان 
ن�زول الطائ�رة، وَمْهبِ�ط الوح�ي: البلد التي 

فيها نزل. 

هب�ل. َهبَِلت�ه أم�ه: ثكلت�ه، وكثر اس�تعمالها 
ف�ي الدع�اء على ش�خص، غالبًا في س�ياق 
�ه م�ا أروع ش�عره(.  اإلعج�اب: )َهبَِلْت�ُه ُأمُّ
انتهزه�ا.  اغتنمه�ا،  الفرص�ة:  / اْهَتَب�َل 
/ األَْهَب�ُل: س�ليم دواعي الص�در، أي الذي 
في�ه غفل�ة. وأورد الت�اج الهَب�َل: َفْقد العقل 
والتميي�ز. / ال�َمْهبِ�ُل، بكس�ر الب�اء: مخرج 

الولد من بطن أمه. 

هت�ر. اس�َتْهَتَر فه�و ُمْس�َتْهتٌِر اْس�تِْهتارًا: كان 
ًا بالِقَيم. واالستعمال  المباليًا مسرفًا مستخفَّ
القديم اس�ُتْهتَِر الم�رُء: ذهب عقله وَخِرَف، 

وقيل )اس�ُتهتِر بالخمر(، أي ُأولع بها وترك 
واجباته. / ال�ُمهاَتَرُة والُمهاَترات: التالُس�ُن 

 . الَفجُّ

والُهَت�اف،  ص�اح.  ُهَتاف�ًا:  َيْهتِ�ُف  َهَت�َف 
ُهَتاف�ات: صرخات  بض�م اله�اء، والجم�ع 
/ الهاتُِف: صوت  بش�عاراتهم.  المتظاهرين 
ين�ادي وال ن�راه، ش�بحًا كان أم قيس�ًا طالبًا 

قبسًا من وراء الخيمة. والهاتُِف: التلفون. 

الث�وب، وم�زق  َهْت�كًا: ش�ق  َيْهتِ�ُك  َهَت�َك 
قه�ا.  تمزُّ األنس�جة:  / َتهتُّ�ُك  الِع�رض. 
ال�ُمَتَهتُِّك: العابث غير المبالي  / الش�خص 

بما يقال عنه. 

َهَت�َم َيْهتُِم َهْتمًا: كَس�َر الثنايا، األس�نان التي 
م الفم. واألَْهَتُم: من ُكِسرت ثناياه.   في مقدَّ

َهَت�َن َيْهتِ�ُن َهْتن�ًا وُهُتون�ًا: أن�زل واب�اًل م�ن 
مطر. فالُهتون الهطول، وال�َهُتون: الس�حابة 

الكثيرة المطر.

َه�جَّ َيِه�جُّ َهِجيج�ًا: ف�رَّ م�ن ظلم. سياس�ة 
التَّْهجيج: مضايقة قوم حتى يغادروا أرضهم 

للغازي المحتل. 

ى  َهَج�ا َيْهُج�و َهْجَوًا: َذمَّ اآلَخَر ِش�ْعرًا. َهجَّ
وَتْهِجَئ�ُة  الكلم�ة.  أح�رف  د  ع�دَّ َتْهِجَي�ًة: 
ى: يقرأ  الكلم�ة: طريقة كتابتها. وفالٌن َيَتَهجَّ
كلم�ة كلمة بصعوبة. / الح�روف الهجائية، 

]انظر أبتث وأبجد في األلف[. 
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َهَج�َد َيْهُج�ُد ُهُجودًا: نام لي�اًل، وأيضًا أحيا 
د: السهر للعبادة.  ليَلُه بالسهر. والتََّهجُّ

َهَج�َر َيْهُج�ُر ِهْجَرانًا: ت�رك. هاَج�َر ِهْجَرًة: 
َر َتْهجي�رًا: َط�َرَد. لذا يرى  ت�رك وطن�ه. َهجَّ
الصحفي تس�مية تْرك الفلس�طينيين وطنهم 
ع�ام 48 التَّهجي�ر، ال الهج�رة. والالجئ�ون 
�رون ال مهاجرون. وكان كثيرون ومن  ُمَهجَّ
بينهم عرب يعتقدون أن الفلس�طينيين تركوا 
وطنه�م طواعي�ة، وبعد عش�رات األبحاث 
التي نشرها المؤرخون اإلسرائيليون الُجُدد 
من�ذ الثمانين�ات مس�تندين إل�ى اعتراف�ات 
التَّهجي�ر  أن  جلي�ًا  غ�دا  ووثائ�ق  صهيوني�ة 
ت�م تح�ت وطأة التهدي�د بالقت�ل. / التاريخ 
الِهْج�ري: يبدأ بس�نة 622 ميالدية، والس�نة 
الهجري�ة قمري�ة، وتنقص عن الشمس�ية 11 
يوم�ًا. وم�ن كان عم�ُره، بحس�اب التاري�خ 
الهجري، خمسًا وستين سنة فعمره بالسنين 

الشمسية ثالث وستون سنة فقط. 

هج�س. الَهاِج�ُس والَهواج�س: الخواط�ر 
والهموم. 

َهَج�َع َيْهَج�ُع ُهُجوع�ًا: َأْخَل�د إل�ى الن�وم. 
ال�َمْهَجع: غرفة النوم، ومثلها ال�َمْخَدع.

َهَج�َم َيْهُج�ُم ُهُجوم�ًا: دخ�ل فج�أة. هجم 
، وهجم الن�اس على المخابز  الَح�رُّ والعدوُّ

فور رفع حظر التجول. 

والتَّْهِجي�ن:  الش�يء: عاب�ه.  �َن  َهجَّ هج�ن. 

اعتب�ار الش�يء قبيح�ًا. والكلم�ة التَّْهِجينية: 
كلمة َتتَِّخذ في اس�تعمال معين معنى سلبيًا. 
فاس�تعمال كلمة »مس�كين« وصفًا ألس�تاذ 
األداء  ع�ن  التح�دث  س�ياق  ف�ي  جامع�ي 
تعن�ي  إذ  تهيجين�ي  اس�تعمال  األكاديم�ي 
ته العلمي�ة. وكلمة  أن الرج�ل فقي�ر ف�ي مادَّ
الت�ي كان الغربي�ون يطلقونه�ا  »محم�دي« 
على المسلم تهجينية في نظر المسلم لو أنها 
اس�تعملت اليوم، وأما آنذاك فكانوا ينسبون 
المس�لم إلى نبيِّه مثلما ينس�بون المس�يحي 
إل�ى نبيِّ�ه. وبالمث�ل فكلم�ة نصران�ي اليوم 
تهجيني�ة، ببس�اطة ألن المس�يحي ال يصف 
نفس�ه به�ا. / التَّْهجين: خلط األنس�اب في 
التوال�د، يكون ذلك في النباتات والماش�ية 
نة. والسيارة التي  والخيل إلنتاج أنواع ُمَحسَّ
تس�ير عل�ى البنزين وعل�ى الكهرباء س�يارة 
َهِجين�ة أيض�ًا. / الَهِجيُن، عن�د القدماء: من 
أبوه عربي وأمه أعجمية. وال�ُمْقِرف من أمه 
عربي�ة وأبوه أعجم�ي. / والبغل َهِجيُن ألن 
أباه حمار وأمه فرس. / اْسَتْهَجن: استقبح، 

وهي أقوى من استنكر في لغة الساسة. 

د.  َد: توعَّ ًا: هدم. هدَّ َهدَّ َيُهدُّ َهدَّ

َيْهَدُأ ُهُدوءًا: سكن. / المحيط الهاِدئ:  َهَدَأ 
أكبر المحيطات، وكان يس�مى الباسيفيكي. 
َأ من َرْوِعِه: طمأنه وأزال وحش�ته. في  / َهدَّ

َهْدَأِة الليل: في سكونه. 

ه�دا. َه�َدى َيْهِدي ُه�َدًى، وِهَداَيًة: أرش�د. 
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ُه�َدًى(.  غي�ر  عل�ى  الصح�راء  ف�ي  )س�ار 
/ )َأهدى إليه س�اعة(: أعطاه الس�اعة َهِدَيًة. 
/ َتَه�اَدى ف�ي ِمش�يته: تماي�ل. / اهَتَدى إلى 
الطريق: عثر عليه وعرفه. / الَهْدُي: الس�يرة 
الرس�ول(،  َه�ْدِي  عل�ى  )س�ار  الحس�نة، 

والَهْدُي: األُْضِحيَُّة.  

ك  هدب. الُهْدُب واألَهداب: الرمش. التمسُّ
وش�عائره.  بالدي�ن  أي  الدي�ن:  بَأْه�داب 
اب: م�ا يتدلَّى من خيوط الش�ال على  الُه�دَّ

األطراف.    

ج: المتقطِّع لفرط  ه�دج. الص�وت ال�ُمَتَه�دِّ
التأثر. 

�ع الص�وت بغلظ�ة  َه�َدَر َيْه�ِدُر َه�ْدرًا: َرجَّ
وقوة، فالجمل يهِدُر واألمواج تهِدُر والرعد 
َيْهُدُر  َهِدي�ر. / َه�َدَر  يه�ِدُر وصوته�ا كله�ا 
َه�ْدرًا: أب�اح ال�دم، )َهَدَر الوال�ي دم القاتل 
(. ومثلها  الف�اّر، وهو َيْه�ُدُر دم كل قاتل فارٍّ
َأْه�َدَر ُيْهِدُر إِْهَدارًا، )أْه�َدَر الوالي دمه فهو 
ُيْه�ِدُرُه(. وذهب دُمه َه�ْدرًا: ُقتل ولم ُيْؤخذ 
ط فيه،  ل�ه بثأر. / َهَدَر َيْهُدُر الم�اء َهْدرًا: فرَّ
)المش�كلة واح�دة ف�ي َه�ْدِر الم�اء، وهدِر 

الطاقة، وكل هذه الموارد ال�َمْهُدوَرة(. 

َه�َدَف َيْه�ُدُف، بضم ال�دال، َهْدف�ًا: قصد، 
)م�ا َنْه�ُدف إليه ه�و منع تس�رب الطلبة من 
المدارس(. / اس�َتْهَدَف: نصب نفسه هدفًا، 
)قالوا: من َألََّف فقد اْس�َتْهَدَف(، واسَتهَدف 
اس�تِْهدافًا: نص�ب غي�ره هدفًا، )اس�تِهَداف 

الصحفيي�ن نذال�ة يرتكبها النظ�ام الضعيف 
كان�وا  الرياض�ة:  ف�ي  / اله�دف،  القام�ع(. 
يقول�ون له »غول«، وحل�ت الكلمة العربية 
بسالس�ة مح�ل الكلم�ة األجنبي�ة، وقد برع 
اللف�ظ  ف�رض  ف�ي  الرياضي�ون  المعلق�ون 
العرب�ي ذل�ك أنه�م يتوجهون إلى الش�باب 
وإل�ى الناس من كل المس�تويات التعليمية، 
والناس يفضلون الكلمة العربية، )فاز بايرن 
ميون�خ عل�ى دورتمون�د بهدفي�ن نظيفي�ن، 
سجلهما في الوقت الضائع، وجاء أحدهما 
م�ن ضرب�ة ركنية واآلخ�ر من ركل�ة جزاء. 
وكان باي�رن ميونخ يخش�ى مع نهاية الوقت 
األصل�ي م�ن أن يؤول األمر إل�ى الرَكالت 
الترجيحية ذلك أن حارس مرمى دورتموند 

متميز(. 

َل  َه�َدَل َيْه�ِدُل َهِدياًل: ن�اَح الَحم�ام. / َتَهدَّ
الشعر: استرَخى. 

اه  وس�وَّ البن�اَء  َض  َق�وَّ َهْدم�ًا:  َيْه�ِدُم  َه�َدَم 
اَمة: أفكار جديدة  ب�األرض. / األف�كار الَهدَّ
جريئ�ة ترم�ي إل�ى ه�دم ت�راث عزي�ز على 
نف�وس أهل�ه، أو إلى هدم ع�اداٍت تراكمت 
ولم تعد تناس�ب العصر. وغلب استعمالها 

للهدم السلبي. 

ه�دن. الُهْدَن�ُة، والجم�ع ُه�َدٌن: هي »وقف 
ولك�ن  مواصفات�ه،  بكام�ل  الن�ار«  إط�الق 
ث�الث كلم�ات  تفض�ل  الببغائي�ة  الترجم�ة 
تحاك�ي ال�كالم األجنب�ي على كلم�ة عربية 
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مأنوسة.

ه�ذا. أ( ه�ذِه وه�ؤالِء مبنيان على الكس�ر. 
وق�د ترب�ك المذي�ع المبت�دئ عب�ارة مث�ل 
)هؤالِء جن�وٌد( فهؤالء مبت�دأ وحقها الرفع 
ولكنها مبنية بناًء على الكس�ر. وكذا: هاتاِن 
وهذاِن رفع�ًا؛ وهاتيِن وهذي�ِن نصبًا وجرًا. 
فالنون مكس�ورة دائمًا. ب( هذِه اسم إشارة 
للعاقل�ة، ولجمع غير العاقل مؤنثًا ومذكرًا: 
(، فم�ن ق�ال  �اٌت، وه�ذه ِعِص�يٌّ )ه�ذه ِمَلفَّ

»هؤالء ِعِصي« استحقها. 

َه�َذَر َيْهِذُر َه�ْذرًا: تكلم كالمًا ال منفعة فيه. 
ال�ِمْهذار: الثرثار. 

َه�َذى َيْهِذي َهْذي�ًا وَهَذيانًا: تفوه بكالم غير 
ى.  مفهوم لنقص في الوعي من ُسْكر أو ُحمَّ

َت الكلب دون أن ينبح  َه�رَّ َيِهرُّ َهِري�رًا: صوَّ
�اًل لس�يِده.  دًا الق�ادم الغري�ب أو متذلِّ مه�دِّ

َتِهرُّ أيضًا.  ُة  والِهرَّ

َيْهَرُأ َهْرًأ: أنهك الثوب لكثرة ما لبس�ه.  َهَرَأ 
َأ  والث�وب اْهَترَأ فص�ار ُمْهَتِرئ�ًا. واللحم َتهرَّ
بع�د س�اعتين ف�ي ِق�ْدِر الضغ�ط. / الُهَراء: 

الكالم الفارغ.  

ه�را. الِه�َراَوُة، والجمع ِه�راَواٌت وَهَراَوى: 
العصا الغليظة. 

. ال�َمْهَرُب:  َه�َرَب َيْه�ُرُب َهَربًا وُهُروبًا: ف�رَّ
ب:  ، مكان أو وسيلة الهروب. ال�ُمَهرِّ ال�َمَفرُّ

من ُيدخل بضائَع أو بشرًا إلى بلد بغير إذن.

هرج. الَهْرُج وال�َمْرُج: االضطراب والبلبلة. 
ُج: البهلوان. / ال�ِمْهَرجان: الموس�م  ال�ُمَهرِّ

االحتفالي ذو النشاطات المتعددة. 

َهَرَس َيْهُرُس َهْرس�ًا: دقَّ ورهَص. ِمْهَراٌس: 
ة  َه�اُوٌن، ُح�قُّ نحاس ُتَدقُّ في�ه األبزار بمدقَّ
نح�اس. ف�إن كان خش�بًا ف�ي خش�ب فهذا 
الب�ن.  في�ه حب�ات  ُت�َدقُّ  ال�ذي  ال�ِمْهَب�اش 
/ الَهِريَس�ُة: فلفل حارٌّ مه�روس في تونس، 
والهريس�ة ف�ي ب�الد الش�ام كالبسبوس�ة في 
�م  مص�ر وهي حل�وى من الس�ميذ ال�ُمَدسَّ
ُر ثم يخبز ثم  بالسمن واللبن الرائب، وُيَخمَّ

ى الَقْطر. ُيسقَّ

هرش. ُمهاَرَشة الكالب: َوْثُب بعضها على 
بعض. 

أس�رع،  للمجه�ول:  بالبن�اء  ُيْه�َرُع،  ُه�ِرَع 
)ُهِرَعِت الشرطة إلى مكان الحادث(.     

َه�َرَف َيْه�ِرُف َهْرفًا: قال كالم�ًا فارغًا، فهو 
)َيْهِرُف بما ال يعِرف(. 

َه�َرَق َيْه�َرُق َهْرق�ًا: ص�بَّ الم�اء أو نحوه. 
وَه�َراَق ُيَهِري�ُق ِهَراَقًة: صب الم�اء. وَأْهَرَق 
ُيْه�ِرُق إِْهراق�ًا: ص�ب الماء. وخي�ر من هذا 
كل�ه: َأراَق ُيِري�ُق إِراَقًة: صبَّ الم�اء، وإَِراَقُة 
الدماء: القتل في اشتباكات، وعكسها حقن 
الدماء. والفعل ُيَهِريُق بالغ الطرافة في وزنه 

الصرفي.
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َه�ِرَم َيْه�َرُم َهَرم�ًا: َأَس�نَّ كثي�رًا. فهو ش�يٌخ 
وجم�ع  أه�راٌم  جمعه�ا  / الَه�َرُم،  َه�ِرٌم. 
الجمع أهراماٌت: مخ�روط مضلع. / الهرم 
المقل�وب: الطريقة المألوف�ة لصياغة الخبر 
ب�دءًا م�ن رأس�ه المدب�ب، ث�م التوس�ع في 
المعت�دل«  »اله�رم  والنقي�ض  التفاصي�ل. 
ال�ذي يكون بمراع�اة التسلس�ل الزمني من 
القدي�م إل�ى الحدي�ث، وه�ذه ه�ي طريق�ة 
القص�ة. ففي كتاب التاريخ نقرأ أن »الرئيس 
ق�رر ف�ي ذل�ك النه�ار ع�دم ارتداء الس�ترة 
الرص�اص، وذه�ب لحض�ور  م�ن  الواقي�ة 
الع�رض العس�كري. وبينما الدبابات تس�ير 
ف�ي الع�رض انحرف�ت إحداها، وقف�ز منها 
شخص وس�دد رشاش�ه إلى الرئيس، الذي 
نق�ل إل�ى المستش�فى، وف�ارق الحي�اة ف�ي 
الطريق«. هذا تسلس�ل قصصي. وفي الخبر 
نب�دأ م�ن النهاي�ة، نق�ول »قت�ل الرئيس« ثم 
نع�ود أدراجنا خطوة خطوة فه�ذا هو الهرم 
التقري�ر الصحف�ي يمكن  المقل�وب. وف�ي 
ث�م  أوالً،  المقل�وب  اله�رم  طريق�ة  اتب�اع 
الع�دول عنه�ا في الفق�رة التالي�ة والبدء في 

سرد الحكاية بتسلسل قصصي.

ُهْرمون: مادة كيماوية تفرزها بعض الغدد.

ُة األرضية: الزلزال  َك. الَهزَّ ًا: حرَّ َهزَّ َيُهزُّ َه�زَّ
ك جسمه  الصغير. / اهَتزَّ الرجل للعطاء: حرَّ
حركَة من يدفع قلبه دفعًا لكي يسمح بعطاء 
ٌة يعرفها  لمحت�اج. ولألريحي�ة والنخوة ِه�زَّ

الفقير ويهتز لها طربًا. 

ه�زأ. َه�ِزَئ َيْه�َزُأ من ش�خص: س�خر منه. 
والُهْزُء: الس�ْخِرية. والَهاِزُئ وال�ُمْس�َتْهِزئ: 

الساخر من غيره المستخفُّ به. 

ِهَزْبٌر: أسٌد.

هزع. الَهِزيُع: قطعة من الليل. 

َهِزي�ٌل  فه�و  َنُح�َف،  ُه�زاالً:  َيْه�ُزُل  َه�َزَل 
اتفاقي�ة ضعيف�ة وصفق�ة  )ه�ذه  وَمْه�زوٌل، 
هزيل�ة(. / َه�َزَل َيْهِزُل َه�ْزالً: مزح وعبث. 
فه�و ه�اِزٌل، )كانت الترتيب�ات التي أعقبت 
َهْزلِيَّ�ة، إنه�ا بحق  الهدن�ه أش�به بمس�رحية 

َمْهَزَلة(. 

َه�َزَم َيْه�ِزُم َهْزم�ًا: غل�ب. وَهزي�م الرع�د: 
هديره وصوته. 

هّس. ُهّس: كلمة تعني: أنصت، أو اسكت. 
وأصله�ا كلمة َزْجٍر للغن�م. ويقولون اليوم: 

ُهّص، وُأوص. 

بالعص�ا،  غنم�ه  س�اق  �ًا:  َهشَّ َيُه�شُّ   َه�شَّ 
﴿وَأُه�شُّ به�ا عل�ى َغنَمي﴾. / َه�شَّ َيِهشُّ 
ًا أي قاباًل للكسر. / َهشَّ  َهَشاَش�ًة: صار َهشَّ
�ًا لضيفه: أبدى الس�رور بمقدمه.  َيَه�شُّ َهشَّ
)الش�يخ َيُه�شُّ بعصاه على غنم�ه، وعظامه 
َتَه�شُّ أكث�ر فأكث�ر كلم�ا تقدمت به الس�ن، 

وهو َيَهشُّ لضيفه.( 

َهَشَم َيْهِش�ُم َهْشمًا: َكَسَر. والمستعمل أكثر 
ر وحطَّم.  َم: أي كسَّ َهشَّ
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األس�د  َيْهِصُر َهْص�رًا: َلَوى الغصَن.  َهَص�َر 
الَهُصور: الذي يلوي عنق فريسته.

هضب. َهْضَبٌة، بس�كون الض�اد، وَهَضباٌت 
وِهَضاٌب: أرض مرتفعة عما جاورها.  

َهَض�َم َيْهِض�ُم َهْضمًا: اس�توعب األكل في 
أمعائ�ه. وَهَض�م ح�ق أخي�ه: أكل�ه، ف�األخ 
َمهضوم الحق. / والش�خص ال�َمهضوم في 

لبنان: خفيف الظل. 

َهَط�َل َيْهطِ�ُل َهْط�اًل وُهُطوالً: س�قط المطر 
غزي�رًا، )األمط�ار يس�تمر َهْطُله�ا وُهُطوُلها 

َطواَل األسبوع(. 

َهَف�ا َيْهُف�و َهْف�وًا: أخط�أ خط�ًأ صغي�رًا، أي 
َهْف�َوة، والجم�ع َهَف�واٌت. / َهَف�ا قلُب�ه إلى 
الحبي�ب عندم�ا س�مع تلك األغني�ة: خفق 

واشتاق.

التََّهاُفُت: التالُح�ُق، )تهاَفَت الناس  هف�ت. 
عل�ى الفلم الجديد(، )ف�ي الزلزال تهافتت 
ى(، )هذه  المبان�ي كأنها م�ن الورق المق�وَّ
ُحجج ُمَتهافَِتة يلغي بعضها بعضًا وتتس�اقط 

تباعًا(.

ٰهكذا. نقول )حل كهذا يحتاج إلى توظيف 
أس�لوب  الصحفي�ون  وابت�دع  الماليي�ن(، 
، ولو  �يٌّ »هك�ذا ح�ل يحت�اج..«. وهذا عامِّ
قال�وا »هيك ح�ل« الختص�روا الطريق إلى 

العاميَّة.

ً: ظه�ر الِهالل.  ، بضم اله�اء، َهالَّ َه�لَّ َيُه�لُّ
/ اس�َتَهلَّ  بالف�رح.  أش�رق  وجه�ه:  َتَهلَّ�َل 
الجلس�ة: بدأه�ا. / اْس�َتَهلَّ المول�ود: بكى 
ٌة: القمر  أوَل بكائ�ه. / الِهالُل، والجم�ع َأِهلَّ
أوَل ظه�وره. / اله�الل الخصي�ب: العراق 

وسوريا ولبنان وفسطين واألردّن.  

َه�ْل. يأتي بعده�ا على األفص�ح فعل )هل 
اس�تعدَّ الناس؟(، وقد يأتي اس�م )هل أنت 
مس�تعد؟( والمختار في هذه األخيرة )َأَأنت 

؟(    مستعدٌّ

َيْهَلُع َهَلعًا: ُذِعَر.   َهلَِع 

بش�عة.  ميت�ة  م�ات  َه�الكًا:  َيْهِل�ُك  َهَل�َك 
ال�ذي  المجتم�ع   : االس�تِْهاَلكيُّ المجتم�ع 
�ُز ه�مُّ الناس في�ه على اقتناء األش�ياء،  يتركَّ
عل�ى حس�اب االهتم�ام بالمعرف�ة واألدب 

والفن. / التَّْهُلَكة: الهالك. 

: َهيَّ�ا. وتل�زم هل�م صيغته�ا: )َهُلمَّ يا  َهُل�مَّ
رفاقي إل�ى الغداء، وَهُلمَّ يا س�عاد(. / َهُلمَّ 
ا: وهك�ذا َدَواَلْيك، على ه�ذا المنوال،  َج�رَّ

إلى آخره.

ن�ي تأخره:  ًا: نوى وَع�َزَم. َهمَّ َه�مَّ َيُه�مُّ َهمَّ
األم�ر:  ن�ي  / َأَهمَّ  . َه�امٌّ فه�و  بال�ي،  ش�غل 
 . ُمِه�مٌّ  = / ه�امٌّ   . ُمِه�مٌّ فه�و  بال�ي،  ش�غل 
ر بس�بب صعوبة ما س�يأتي.  : التَك�دُّ / الَه�مُّ
وخالفه�ا الَغ�مُّ وه�و الح�زن عل�ى ما فات 
اٌت.  �ُة جمعها َمَهامُّ وُمِهمَّ ومضى. / ال�ُمِهمَّ
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أي  المنص�ب  بمه�امِّ  المه�ام  واختص�ت 
الطارئة.  الواجبات  مسؤولياته، والمهمات: 
العزم والش�موخ. / َهْمَهَم: تكلم  �ة:  / الِهمَّ

بصوت ال يكاد يسمع. 

أو  الص�وت  م�ات  ُهُم�ودًا:  َيْهُم�ُد  َهَم�َد 
اإلنس�ان، ﴿وَترى األرَض هاِمَدًة فإذا َأنزْلنَا 

ْت َوَرَبْت﴾.  علْيها الماَء اْهَتزَّ

انهمر الدمع والمطر: نزل غزيرًا.  همر. 

َهَم�َز َيْهِم�ُز َهْم�زًا: نخس الدابَّ�ة، واغتاب. 
�اٍء  �اٍز َمشَّ �از: كثي�ر االغتي�اب، ﴿َهمَّ / الَهمَّ
بِنَميم﴾. / ال�ِمْهماُز: حديدة في عقب حذاء 
الف�ارس يحك بها جنب الف�رس لتوجيهه. 
/ قواعد رسم الهمزة كثيرة وفيها اضطراب، 
ه�ذه بعض أمثلتها: أ( )ق�رأت جزءًا – كان 
ه�ذا ج�زاًء لك�م( جزء لي�س فيه�ا َألِف لذا 
تأخ�ذ َألِف�ًا ف�ي النص�ب، وجزاء فيه�ا َألِف 
ف�ال تأخذ َألِفًا أخرى. ب( )ُقّراُؤنا كثيرون/ 
ي�ا قراَءن�ا األعزاء/ نرج�و م�ن قرائِنا(. ج( 
هم�زة القطع في )أخذ(، وهمزة الوصل في 
)انطلق(: للتمييز بينهما نضع حرف واو قبل 
الكلمة وننطقها كما في: )وأخذ( فقد ثبتت 
الهم�زة ف�ي النطق فرس�مت، وإن س�قطت 
الهمزة عن اللسان: )وانطلق( جعلنا األلف 
بغير همزة. القاعدة: الهمزة التي تس�قط في 
النط�ق مرة تس�قط ف�ي الكتاب�ة كل مرة. د( 
في النطق نس�قط كل همزة يمكن إس�قاطها 
يل�ي:  االس�تمرار(كما  )المطل�وب  فننط�ق 

نثب�ت هم�زة  ه��(  لِْس�تِْمرار«.  »المطل�وُب 
الوص�ل على اللس�ان إن أت�ت فاتحة كالم، 
بادئي�ن  فنق�ول  بس�اكن،  تب�دأ  ال  فالعربي�ة 
»إنطل�ق المتس�ابقون« غير أنن�ا نكتبها دائمًا 
»انطل�ق« بال همزة. و( القاعدة الس�هلة في 
كلمة ك� )نش�أوا(: نكتب نش�أ ثم نلصق بها 
الضمير، قاعدة تصُدُق في معظم الحاالت. 
ز( ُنثبِ�ُت الهمزة األخيرة بعد الياء المنقوطة 
هك�ذا: )ُج�َزْيٌء(، )َجِرِيٌء(، )َش�ْيٌء(، كي 
تس�لم لن�ا الي�اء والهم�زة كلتاهم�ا، وتأخذ 
كل منهم�ا الحرك�ة المناس�بة. وم�ن كت�ب 
الهم�زة هكذا : »ُج�َزٌئ« و»َج�ِرٌئ« َفَقَد آلة 
الضب�ط وَفَق�َد نقطت�ا الياء. وه�ا هي بعض 
األمثل�ة على همزة جاءت بعد ياء: )ش�ْيٌء، 
َف�ْيٌء، َب�ِرِيٌء، َرِدِيٌء(؛ وه�ا  هي أمثلة على 
هم�زة جاءت بعد كس�رة: )ش�اطٌِئ، قاِرٌئ، 
َص�ِدٌئ(؛ ثم ها هي أمثلة على همزة جاءت 
بعد سكون: )النَّْشُء، رجٌل ُكْفٌء( ح( تبقى 

قواعد الهمزة عصيَّة على اإلحاطة.

، َوْشَوَش. َهَمَس َيْهِمُس َهْمسًا: أَسرَّ

الكت�اب.  الحاش�ية ف�ي  الَهاِم�ُش:  هم�ش. 
ش: الذي لم يعَط أهميَّة،  والشخص ال�ُمَهمَّ
ة.  وه�و الذي ُأْقِص�َي عن المناص�ب المهمَّ

: غير المهم. والموضوع الهاِمشيُّ

َهَمَع َيْهَمُع َهْمعًا: َدَمَع. َهَمَعِت العين: سال 
دمعها.  

َهَم�َل. َهَمَلِت العين: س�ال دمعها. واْنَهَمل 
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اتص�ال  الس�ماء:  وُهُم�وُل  انهم�ر.  الدم�ع: 
بالة،  ُة ال�ُمهَم�الت: س�لة الزُّ مطره�ا. / َس�لَّ
َهاِم�ل:  / بعي�ر  المكات�ب.  ف�ي  س�يما  وال 
ًا  ش�ارد. وش�اب َهاِم�ل: غي�ر مرتبط ُأْس�ِريَّ

ويصنع ما بدا له، والكلمة تهجينية.

ن�زل دمع�ه،  وَهَمَيان�ًا:  َهْمي�ًا  َيْهِم�ي  َهَم�ى 
)َهَمْت العيُن(. 

. أ( ضمير لجمع العاقالت )هنَّ نساء(،  ُهنَّ
ولغي�ر العاق�ل نس�تعمل هي: )ه�ي صفات 
يس�تعملون  القدي�م  ف�ي  وكان�وا  حمي�دة(. 
ه�نَّ لغي�ر العاق�الت أحيان�ًا: )ه�نَّ صفات 
 ، «: لهن، وُكنَّ حميدات(. وقس عل�ى »هنَّ
، إلخ. ب( في عبارة: )نساء  وإنَّهَن، وعليِهنَّ
اليوم فيِهنَّ ش�موخ، وعنَدُهنَّ قضية( تكس�ر 
 ،» « وتض�م م�ن »عنَدُهنَّ اله�اء م�ن »فيِه�نَّ

.) ، وَلُهنَّ ، وِمنُْهنَّ وقس على ذلك )إلْيِهنَّ

ه�ن. الَه�ُن: كلم�ة ي�راد بها كل ما يس�تحي 
باألس�ماء  وُألِحق�ت  ذك�ره،  م�ن  الم�رء 
/ ال�َهنَ�ُة،  ذو[  تح�ت  ]قاعدته�ا  الخمس�ة. 
َهنَاٌت: الخطأ الطفيف.  بغير شدة، والجمع 
وقالوا: هذه َهنَاٌت َهيِّناٌت. / الُهنَْيَهُة: الوقت 
القصير، )بعد هنيهة إذا به ُيخرج الوثيقة من 

جيب سترته(.

بالرض�ى  ش�عر  َهن�اَءًة:  َيْهنَ�ُأ  َهنِ�َئ  هن�أ. 
والتَّْهنِئ�ُة،  النف�س.  هانِ�ُئ  واالرتي�اح. فه�و 
والجم�ع التهان�ي: كلم�ة تق�ال لم�ن فاز أو 
ف�رح. / الَهنَاُء: الس�رور. والِهنَ�اُء: الَقطِراُن 

ُيْطَل�ى به البعير األجرب. / َهنِيئًا لك: ليكن 
طعاُمك سائغًا، أو ليزدد فرحك بالفوز.    

هن�اَك: اس�م إش�ارة ويعرب ظرف�ًا، كما في 
)هن�اَك مش�كلٌة(، فمش�كلة: مبت�دأ مؤخر، 
وهن�اك: ظ�رف مبن�ي على الفت�ح في محل 

خبر مقدم.

ُة: الس�مة  ُهَو: ضمير المفرد الغائب. والُهِويَّ
البطاق�ة  أيض�ًا  وه�ي  والماهيَّ�ة،  الممي�زة 

الشخصية.  

هؤالء: اس�م إش�ارة للعاقل مؤنث�ًا ومذكرًا: 
)هؤالِء رجال، وهؤالِء نساء(. 

�ًا: س�قط. / َه�ِوَي َيْهَوى  َه�َوى َيْه�ِوي ُهِويَّ
َه�َوًى: أحَب. / والَهوى: الميل الش�خصي 
ال�ذي يجع�ل المرء ينح�رف ف�ي أحكامه، 
ار(. / َأْه�َوى بعصاه:  )ف�الٌن َه�َواُه مع الُث�وَّ
/ الَهاِوَي�ُة:  ضارب�ًا.  خصم�ه  عل�ى  َأنزله�ا 
ُة:  الم�كان الس�حيق ف�ي انخفاض�ه. / الُه�وَّ
ة: بناء  الم�كان المنخف�ض. وتجس�ير الُه�وَّ
جس�ر فوقها، والمعنى المج�ازي: التقريب 
بين وجهتي النظر، )يحاول الوسيط تجسير 
ة. / ه�ذا  ة بينهم�ا(. ومثله�ا َرْدُم الُه�وَّ الُه�وَّ
. / )نح�ن على اله�واء(،  أي أن  َه�َواٌء نق�يٌّ

البث التلفزي أو اإلذاعي حّي.   

هي�أ. الَهْيَئُة: الش�كل. والتََّهيُُّؤ: االس�تعداد. 
/ علم الهيئة: علم الفلك. 

َق�ِت  ، َهيَّ�ا، ﴿وَغلَّ هي�ت. َهْي�َت ل�ك: هل�مَّ
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األبواَب وقالْت َهْيَت َلك﴾.

َهْيْدُروِجي�ن: م�ن العناص�ر الغازية، وكانت 
تكتب اإليدروجين. / القنبلة الهيدروجينية. 

]انظر في ذّر[

َهْيَمَن: سيطر.

َهْيَهاَت: ش�به مس�تحيل، )َهْيَهاَت الوصول 
إلي�ه فق�د ض�رب علي�ه المنافق�ون طوقًا(. 

ووردت هيهاِت.

هيوم�ن رايت�س ووت�ش: »مراق�ب حق�وق 
اإلنسان«، منظمة دولية. 
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الواو

و. ال�واو حرف علة له ف�ي النحو والصرف 
ش�أن، وينطق�ه الع�رب بتكوير الش�فتين ثم 
فتحهم�ا، وكثي�رًا ما يقلبه جيرانن�ا في إيران 
وتركي�ا إذ يصادفونه في كلمة عربية إلى فاء 
بث�الث نق�ط »ڤ«، وه�ذه س�مة ف�ي لغات 
عدي�دة ف�ي الش�رق والغرب م�ن الهند إلى 
ألماني�ا. / إن ج�اءت ال�واو ف�ي أول الفعل 
فقد تس�قط من أول اس�م مشتق منه )وثق – 
ثقة(، أو ال تس�قط )وث�ق – وثوقًا(. / الواو 
ف�ي العط�ف تقوم مق�ام الفاصلة عند س�رد 
كلم�ات متتالية. ]انظ�ر عالمات الترقيم في 
رق�م[ / ال�واو نحوي�ًا: أ( عاطف�ة: )البِطِّيُخ 
 : والعن�ُب فاكهت�ان(، ب( حرف َقَس�م جارٌّ
)والل�ِه إنَّ�ه ق�ال ذل�ك بَِعْظم�ة لس�انه(، ج( 
اس�تئنافية غي�ر عامل�ة: )ل�م أحص�ل عل�ى 
ه إلى العم�ل محَبطًا(.  الترقي�ة، وغ�دًا أتوجَّ
َأتَّف�ُق  د( للمعيَّ�ة، فتنص�ب م�ا بعده�ا: )ال 
وال�رأَي القائ�َل إَن ص�وَت الم�رأِة ع�ورة(، 
)جمعتن�ي ومحمودًا لجنة إع�ادة الهيكلة(. 
واو المعي�ة تحم�ل معن�ى »م�ع«: )وصلُت 
واألذاَن( أي م�ع األَذان، )أبحرنا والس�احَل 
بس�بب العاصف�ة(، )توجهن�ا والرئي�َس إلى 
مكان الحادث(، ال�واو في الجملة األخيرة 
متعيِّنَ�ٌة للمعيَّ�ة ألنَّن�ا ذهبن�ا بمِعيَّ�ة الرئيس، 

ول�و جعلته�ا واو عطف ورفعت م�ا بعدها 
فال بأس، ويختلف المعنى بعض اختالف، 

وتقع في الركاكة بعض وقوع.

المش�روع:  َوْأُد  حيَّ�ًا.  دف�ن  َوْأدًا:  َيِئ�ُد  َوَأَد 
ٍة  إلغ�اؤه وهو بع�د في بدايته. / بُِت�َؤَدة: برويَّ

الَوئيد: البطيء.   ل. / المشي  وتمهُّ

َوَأَل َيِئ�ُل َوْأالً: لجأ، )َوَأْل�ُت إلى الله، فاللُه 
َمْوئُِل كلِّ حّي(.  

التواف�ق، وف�الن  البيئ�ة:  م�ع  التَّ�َواُؤم  وأم. 
يَت�واَءُم مع غيره، فهناك ِوَئاٌم. / التَّْوأُم: تقال 
ألحدهم�ا ولالثني�ن مع�ًا، ويق�ال لالثني�ن 
َتْوَأَم�اِن، ويقال للثالثة فما ف�وق َتَوائُِم، كل 

هذا لمن يولدون في بطن واحد. 

وأى. الَوْأُي: الوعُد. 

المنتش�ر، والجم�ع  الم�رض  الوب�اُء:  وب�أ. 
الَوبِ�يُء وال�َمْوُبوُء: الكثير  َأْوبَِئ�ٌة. والمكاُن 

المرض، وهو مكان الرذيلة أيضًا.   

وب�ر. الَوَب�ُر: ص�وف اإلب�ل. وأه�ل الَوَب�ر: 
الب�دو. وأم�ا أهل الحضر فأه�ل ال�َمَدِر أي 

الطين.

َوَب�ٌش، بفتحتي�ن، والجم�ع َأْوَباٌش: س�افل 
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ساقط. 

وبق. ال�ُموبَِقات: ال�ُمْهِلكاُت، الكبائر.

وب�ل. َوابِ�ٌل من المط�ر، أو الرصاص: دْفٌق 
غزي�ر. / كان ه�ذا األم�ر َوَب�االً علي�ه: كان 

مجلبة شر وعذاب. 

وتد. الَوَتُد، واألَْوَتاُد: ُعوٌد يدق في األرض 
لحبل الخيمة، ووردت َوتٌِد أيضًا.    

وت�ر. َوَتُر الق�وس: خيُطها. / َتْوتِير القوس: 
رًا  َش�دُّ خيطِها، وتوتي�ر الوضع: جعل�ه ُمَتَوتِّ
مش�دودًا. / الَوَتِريَّ�ات: اآلالت الموس�يقية 
ذات األوت�ار. / التِّ�َرُة: العداوة التي توجب 
الث�أر، والجم�ع تِراٌت. / ج�اءت المصائب 
َتْت�رًا وَتْتَرى: أي متالحقة، وج�اء القوم َتْترًا 
وَتْت�َرى: متواتري�ن متالحقين، ﴿ُثمَّ َأْرَس�ْلنَا 
ُبوُه  ًة رُس�وُلَها َكذَّ ُرُس�َلنَا َتْتَرٰى ُكلَّ َما َجاَء ُأمَّ
َفَأْتَبْعنَ�ا َبْعَضُه�م َبْعض�ًا﴾ / الِوْتر من العدد: 
. / التََّواُتُر في رواية  الف�ْرد، ما ليس بزوج�يٍّ
الحدي�ث: أن يرِوَيُه ع�دد كبير من الصحابة 
ث�م م�ن التابعي�ن مم�ن ال يج�وز عق�اًل أن 
يق�ع بينهم اتفاق عل�ى الكذب. فهو حديث 
ُمَتَواتِ�ٌر. والنبأ ال�ُمَتواتِر: الذي جاء من أكثر 
من مصدر شرط أن يكون كل مصدر أصاًل. 
/ الَوتيرة: الطريقة. / )َتاَرًة هنا وَتاَرًة هناك(: 
م�رة هنا ومرة هناك. ونق�ول أيضًا )َتاَرًة هنا 

وَطْورًا هناك(، والمعنى واحد. 

 ، التَّاِج�يُّ �ريان  الشِّ األبه�ر،  الَوتِي�ُن:  وت�ن. 

األَُوْرَطى. 

َيثُِب َوْثبًا: قفز.  َوَثَب 

وثر. الفراش الَوثِيُر: اللين. 

ق. وهو رُجٌل ثَِقٌة:  َوثَِق َيثُِق ثَِقًة: ائتمن وصدَّ
أي موضع ثقة، وهم رجال ثَِقاٌت. / االقتراع 
حكوم�ة  عل�ى  برلمان�ي  تصوي�ت  بالثَِّق�ة: 
َعْهٌد، والمواثيق  جديدة. / َمْوثٌِق وَمَواثِي�ُق: 
الدولي�ة معاه�دات بش�أن المحرم�ات ف�ي 
الح�رب، وبش�أن البيئة، وحقوق اإلنس�ان. 
قص�ة  يحك�ي  ر  مص�وَّ ش�ريط   : / الَوَثائِِق�يُّ
واقعي�ة أو حدث�ًا تاريخي�ًا أو يعال�ج قضية، 
وق�د يس�جل في�ه المخ�رج تجربة م�ر بها، 
حقيقي�ة  ص�ورًا  الوثائق�ي  الفل�م  ويحت�وي 
ف�ي الغال�ب، غير أن�ه ربما احتوى مش�اهد 
تمثيلية ورس�ومًا توضيحي�ة، وربما كان كله 
عبارة عن مش�اهد تمثيلية تص�ور أحداثًا لم 
تلتقطه�ا عدس�ة، وفي هذه الحال�ة فالفارق 
بين�ه وبين الفلم الس�ينمائي ه�و أن الوثائقي 
يمث�ل الواق�ع مثلما ح�دث. وربم�ا تتخلل 
الوثائق�يَّ ُنَبٌذ من ش�هادات أش�خاص ممن 
صنع�وا الح�دث أو م�ن الخبراء أو ش�هود 
الوثائق�ي ع�ادًة ش�ريطًا  الِعي�ان، ويتضم�ن 
صوتي�ًا يحت�وي ف�ي الغال�ب نص�ًا مق�روءًا 
وموسيقى تصويرية ومؤثرات صوتية، ومن 
الوثائقي�ات ما يعرض حي�اة الحيوان، ومنه 
م�ا يش�رح قضاي�ا العل�م، ومن�ه التاريخي، 
كاالنفج�ار  معاص�رة  لقضي�ة  يع�رض  وم�ا 
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الس�كاني. الضخُّ المعلوماتي ف�ي الوثائقي 
يجعله ثقي�اًل، ويتغلب المخ�رج على ذلك 
وباالس�تعانة  أوالً،  المعلوم�ات  بتقلي�ل 
بالرس�وم التوضيحية ثانيًا. وينجح الوثائقي 
التلف�زي بعوامل كثيرة منه�ا براعة التصوير 
ونق�اء الص�وت، وعمق المعالج�ة، وبراعة 
الن�ص، واللمس�ة الفني�ة، وس�رعة اإليقاع، 
والتسلس�ل القصص�ي. والعامل األخير من 

أهم ما يشدُّ المتفرج للمتابعة.

َأْوثاٌن: صنم.  َوَثٌن، 

/ َوَجَب�ِت  ل�زم.  ُوُجوب�ًا:  َيِج�ُب  َوَج�َب 
القلب  ُوُجوب�ًا: غاب�ت. / َوَج�َب  الش�مس 
َوجيب�ًا: خفق. / الَوْجَبُة، والَوَجباُت: الَوْقَعُة 
الواح�دة ي�أكل فيها المرء ِش�ْبع بطنه. وهي 
إِفط�ار وَغداء وَعش�اء، وبعض الناس يدس 
بي�ن الواحدة والواحدة واحدة، وبعضهم ال 
يجد في الي�وم واحدة. / »ال يجب«:  تعبير 
»ال يج�ب أن نته�ور« مس�موع كثي�رًا وه�و 
فاس�د، فه�و يعني أن التهور لي�س واجبًا بل 
يمك�ن أن نتهور حس�بما نري�د، والصحيح، 
والمنطقي: )يج�ب أالَّ نتهور(. / ب�ُموِجب 
االتف�اق، بكس�ر الجيم: بحس�ب ما يفرضه 

االتفاق. 

َوَج�َد َيِج�ُد َوْج�دًا وِوْجدان�ًا: أدرك، لق�ي. 
/ َتَواَجَد: كان موُجودًا في المكان، )عليكم 
التَّواُج�د ف�ي س�احة المدرس�ة في الس�اعة 
التاس�عة(. والمعنى القديم للتَّواُجد: إظهار 

الدخ�ول في حال�ة َوْجٍد صوفي�ة. والوْجُد: 
الش�وق الش�ديد. / الِوْجداُن، بكس�ر الواو: 
الضمير، وهو مجموعة المش�اعر تجاه قيمة 
ُة: مذهب فلسفي  معينة كالوطن. / الُوُجوِديَّ

حديث يرى اإلنسان حرًا مخيرًا. 

ُموَجُز األنباء،  َأْوَجَز إِيَجازًا: اختصر.  وجز. 
والجمع َمَواِجُز: ملخص األنباء. 

َوَج�َف َيِجُف ُوُجوف�ًا وَوِجيفًا: خفق القلب 
ووَجَب. / َأْوَجَف: َأْسَرَع. 

َوِجَل َيْوَجُل َوَجاًل: خاف، فهو َوِجٌل.

َوَجَم َيِجُم ُوُجومًا: س�كن وانعقد لسانه من 
غيظ أو خوف، فهو َواِجٌم.

رأس  َوَجن�اٌت:  والجم�ع  الَوْجنَ�ُة،  وج�ن. 
، وقال�وا ل�رأس الخ�د إن كان ناتئ�ًا:  الخ�دُّ

ُكرِسيَّ الَخّد.

وج�ه. تَِج�اَه الش�يء: ف�ي اتِّجاه�ه، )ل�ديَّ 
تَِجاَهك�م مس�ؤوليات ال أنكرها(، ووردت 
)اإلذاع�ة  المحل�ي،   : / الِجَه�ِويُّ ُتَج�اَه. 
�ة(. / ِوْجَه�ُة النظ�ر: تعبي�ر مترجم،  الِجَهِويَّ

ومعناه الرأي، ويقال أيضًا ُوْجَهة النظر. 

وح�د. اتََّح�َدا: انض�مَّ أحدهما إل�ى اآلخر، 
خم�س  ُفرق�ة  بع�د  األلمانَِيت�ان  )اتَّح�دت 
دًا  َد: انفَرَد، )ظل ُمَتَوحِّ وأربعين س�نة(. َتَوحَّ
ف�ي كهف�ه عش�ر س�نين(. / الَوْح�َدة، بفتح 
ال�واو: الوض�ع ال�ذي ينش�أ ع�ن االتِّح�اُد. 



390

والجم�ع  والَوْح�َدُة  االنع�زال.  والَوْح�َدُة: 
قي�اس  َوْح�َدُة  )اللت�ر  المعي�ار،  َوَح�داٌت: 
نق�ول  وال  بمف�رده،  / َوْح�َده:  للحج�م(. 
»لَِوْح�ِدِه«. / َوْح�َدُة الُوُجود، في الفلس�فة: 

أن الله والكون شيء واحد. 

الحام�ل  اش�تهت  َوَحم�ًا:  َتْوَح�ُم  َوِحَم�ت 
مت  ش�يئًا، فهي َوْحَمى. ونق�ول اليوم )َتَوحَّ
ُم، ونق�ول َوَحاُمها  على َخ�ْوخ(، فهي تتوحَّ

ة الَوَحِم صعبة. صعٌب، أي ُمدَّ

َوَخَز َيِخُز َوْخزًا: َشكَّ بإبرة. وَوْخُز الضمير: 
تأنيبه.

َوَخ�َط َيِخُط َوْخطًا: )َوَخَط الش�يب رأس�ه( 
أي غزا الشعر األبيض رأسه. ]انظر شمط[ 

وخم. التَُّخَمُة: اضطراب يصيب الجسم من 
طعام َوخيم أي متعفن، أو من أكلة عظيمة. 
ُأْتِخ�َم: أكل كثي�رًا، فه�و ُمْتَخ�ٌم. / َوِخي�ٌم: 
�ٌن، رديء، غي�ر نظيف، )ه�ذا الموقع  متعفِّ
وس�ط المصانع وخيم غير صالح لإلقامة(، 

العواقب الَوِخيمة: النتائج السيئة. 

وال�ِوداُد   . َوِدْدُت: َأَح�بَّ ًا، وأن�ا  َي�َودُّ ُودَّ َودَّ 
ة في المغارب:  ُة: المحبة. / الِوَداِديَّ وال�َمَودَّ
جمعية الصداقة في المشارق. / جاءت الُودُّ 

مثلثة الواو فقيل الِودُّ وقيل الَودُّ أيضًا. 

ودج. الَوَدَجان: ِعرقان في جانبي الرقبة. 

َوَدَع َيَدُع َوْدعًا. والمس�تعمل من هذا الفعل 

َي�دُع: يترك. ثم َدْع: اْت�ُرك، )َدْع عنَك َلْوِمي 
ْوَم إِْغ�َراُء.. وَداِونِي بالتي كانْت هَي  ف�إِنَّ اللَّ
َع: ش�يع مسافرًا. ومعناها أيضًا  اُء(. / َودَّ الدَّ
َع�َك ربَُّك وما َقَلى﴾. / َأْوَدَع  ترك، ﴿ما َودَّ
ُي�وِدُع م�االً ف�ي البن�ك: ترك�ه في�ه َوِديَع�ًة. 
 . َمْأنِينَ�ُة. وال�َواِدُع: ال�ُمْطَمِئ�نُّ َع�ُة: الطُّ / الدَّ

/ الَوَداَعة: اللطف.

ودق. الَوْدُق: المطر. 

َوَدى َي�ِدي ِدَي�ًة: أعطى أه�ل المقتول ماالً، 
وهذا الماُل ِدَيٌة، بغير شدة على الياء.

َي�َذُر:  والمس�تعمل  ت�رك.  َوْذرًا:  َي�َذُر  َوَذَر 
يترك، ثم َذْر: اْتُرك.  

َقَد. / الَوَرى: البشر.  ورا. َوَرى َيِري َوْريًا: اتَّ
/ وارى: دف�ن. / َتَواَرى: اختفى. / التَّْوِرَيُة: 
ق�ول ل�ه معن�ى ظاه�ر وآخ�ر باط�ن. مثال: 
)َكلََّمن�ي كالُمك(، المعن�ى الظاهر »َكلََّمني 
ثني«، والمعنى المقصود هو »َكلََّمني  أي حدَّ

َحني«.  أي جرَّ

ورب. َواَرَب الب�اب: فتح�ه قلي�اًل. فالباب 
ُمواَرٌب. وال�ُمواَرَبُة: التلميح، )سأقولها بال 

ُمواَربة: أنا ضد االتفاق(. 

َوِرَث َي�ِرُث إِْرث�ًا وِوَراَث�ًة: أخ�َذ الم�ال عن 
الميت. وهذا المال إِْرٌث. فإن كان المأخوذ 

عن السلف علمًا وأدبًا فهو ُتراٌث. 

َوَرَد َي�ِرُد ُوُرودًا: أقبل على الماء. وعكس�ها 
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َصَدَر. / الِوْرُد: الحصة من القرآن أو الدعاء 
يقرأه�ا المرء في يومه. / الَوْرُد: زهر معين، 

وقد يطلقها البعض على كل زهر. 

َوَرش�ات: م�كان  َوْرَش�ٌة، والجم�ع  ورش. 
اد. وقد  الصناعة، ورش�ة ِحَداَدة: دكان الَحدَّ
تطلق الورشة على مكان البناء، فإذا انتصب 
المبن�ى وت�مَّ ل�م يعد َثمَّ ورش�ة. / »ورش�ة 
العم�ل« هذه م�ن قبائح المترج�م الببغائي، 
ف�� )الورش�ة( في العربية تكف�ي. لكنهم في 
اإلنجليزي�ة يقول�ون »دكان العم�ل« ف�ال بد 
لمترجمن�ا م�ن إلص�اق كلم�ة العم�ل. هذا 

يشبه القول »مطعم األكل«. 

َط: وق�ع ف�ي مش�كلة بالتدري�ج  ورط. ت�ورَّ
ط ف�ي  وبغي�ر إرادت�ه. نق�ول: )ف�الن مت�ورِّ
الجريمة( إذا كان طرفًا ثانويًا فيها أجبر على 
الس�كوت عنها، فأما إن كان ممن ارتكبوها 
وابتغوا االستفادة منها فنقول إنه )َضالٌِع في 

الجريمة(. 

الكت�ب،  بائ�ع  القدي�م:  اق ف�ي  ال�َورَّ ورق. 
ومتعهد انتساخها. / األَْوراق المالية: العملة 
الس�ندات  المصِرفي�ة:  األوراق  الورقي�ة. 
ة  واألس�هم. أوراق اللَِّع�ب: بطاق�ات الش�دَّ
أو الكوتش�ينة، ومنها التعبير السياسي )بيده 

ة. ورقة تفاوضية مهمة(. / الَوِرق: الِفضَّ

َأْلَي�ُة اإلنس�ان ف�وق  ال�َوِرُك، مؤنث�ة:  ورك. 
الِوْرُك أيضًا.   الفخذ. ووردت 

نفس�ه  االتج�اه  ف�ي  الس�ير  التَّ�َوازي:  وزا. 
القناص�ة مواقعه�م  دون االلتق�اء. / )أخ�ذ 
ق�رب الطائرة وبالتََّوازي مع ذلك اس�تمرت 
المفاوض�ات م�ع الخاطفي�ن(، أي بجانب 

ذلك، ونقول أيضًا بُموازاة ذلك. 

َوَزَر َي�ِزُر ِوزرًا: َأثَِم. / ال�ِوزاَرة، أو الَوزاَرة: 
مكت�ب حكوم�ي مختص بش�أن معي�ن، أو 
هي الحكومة كلها. الَوزيُر، والجمع ُوَزراُء: 

المكلف بالوزارة. 

َوَزَع َي�َزُع َوْزع�ًا: من�ع. ال�َواِزُع األخالق�ي: 
ق.  ع: فرَّ الرادع األخالقي. / َوزَّ

وزغ. الَوَزَغ�ُة: س�امُّ أْبَرص، تلك الس�حليَّة 
أبو ُبَرْيص. ْوها:  البيضاء وسمَّ

َوَزَن َي�ِزُن َوْزنًا: َعيَّن الثِّْقل. الحزب الَواِزن: 
ذو الوزن السياسي المهم، وقد تقال لحزب 
سياسي صغير لكن في يده إنجاح االئتالف، 
فهو يتحكم بلس�ان الميزان، أي – حرفيًا – 
بالحدي�دة بين كفتي المي�زان التي تبين ميل 

إحدى الكفتين. / ال�ِميزانِيَُّة = ال�ُمواَزَنُة. 

وسط. َوْس�ط الناس: بينهم. َوَسُط المدينة: 
منتصفه�ا. قال ثعلب: كل موضع صلح فيه 
»بين« فوْسط بالسكون. نقول )وجدت نفسي 
َوْسَط البنايات الشاهقة( أي بينها، )َوْسَط كل 
هذه المتغيرات( أي بينها. / الَوَس�ُط الفني: 
مجتمع أهل الفن. / الَوَس�اَطُة: التوفيق بين 
المتنازعين. / الَواِس�َطة، )هل لديك واِسَطة 
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�ة؟(: الجهة المتدخل�ة لكي ينال  ف�ي البلديَّ
م�ن ليس بك�فء ما ال يس�تحق. / واِس�َطُة 

الِعْقد: الجوهرة الكبيرة في وسطه.  

عوا  َوِس�َع َيَس�ُع َسَعًة: اتََّسَع، اس�توعب. َوسَّ
المس�جَد َتْوسيعًا وَتْوِس�َعًة: زادوا مساحته. 
/ )َس�َعُة القاعة ثالثمئة ش�خص(، ووردت 
ِس�َعُتها أيضًا. / ال�َمْوُسوعة: كتاب المعرفة 
: ذو المعرفة  الشامل. والشخص الموُسوعيُّ
الواسعة المتنوعة. / الُوْسع: الطَّاقة، )َبَذْلت 

ُوْسِعي(. 

وسل. الَوِسيلة: الواسطة التي ُتتََّخذ لتحقيق 
هدف.         

�َمُة  َوَس�َم َيِس�ُم َوْس�مًا: وض�ع عالم�ًة. السِّ
�ماُت: العالم�ة المميِّ�زة. / ال�ِميَس�ُم،  والسِّ
ى وتوسم بها  والميم مكسورة: حديدة تحمَّ
األبقار، والِميَس�م أيضًا العالمة التي تتركها 

هذه الحديدة.  

َوْس�َوَس ل�ه الش�يطان: أغ�راه. الَوْس�َواس: 
الش�يطان، والَوْس�واس أيضًا: هاجس ينخر 

ذهن اإلنسان، والجمع َوَساِوس.  

الواِش�ي،   . َن�مَّ َوْش�يًا:  َيِش�ي  َوَش�ى  وش�ا. 
والجم�ع ُوَش�اٌة: المتحدث عن غيره بس�وء 
ف�ي أذن م�ن يملك النف�ع والُض�ّر، وكالمه 

ِوشاَيٌة. / الَوْشُي: زخرفة المالبس. 

وش�ك. َأْوَش�َك ُيوِش�ُك: كاَد. )نح�ن على 
الش�ين.  س�اكنة  َوْش�ك  الس�فر(  َوْش�ِك 

الَوِشيك: القريب جدًا. 

َوَش�َم َيِشُم َوْش�مًا: رَسَم على الجلد باإِلَبر. 
والَوْشم، بشين ساكنة: ذلك الرسم. 

َوْشَوَش: َهَمَس.

وصب. الَوَصُب: المرض. 

�احة، ﴿وَكْلُبُهْم  وصد. الوِصيد: الِفناء والسَّ
َباِسٌط ِذَراَعْيِه بِالَوِصيد﴾. 

َر الحال.  َوَص�َف َيِصُف َوْصفًا: نعَت، وصوَّ
/ الَوْصَف�ُة  النع�ت.   = النح�و  ف�ي  َف�ة  الصِّ
طريق�ة  أو  الطبي�ب،  ورق�ة  والَوَصف�اُت: 
التَّش�خيص،  / التَّْوصي�ُف:  أكل�ة.  عم�ل 
والتَّْوصي�ف:  الراهن�ة(،  الحال�ة  )توصي�ف 
وضع ال�ُمواَصفات. / الَوِصيف: ال�ُمرافق، 

والخادم. 

َوَص�َل َيِصُل ُوُصوالً وَوْصاًل: بلَغ. الَوْصل: 
عط�اء  والَوْص�ل:  حبيبي�ن،  بي�ن  االتص�ال 
بوص�ول  تش�هد  ورق�ة  اإِليَص�اُل:  األمي�ر. 
ى َوْص�اًل.  مبل�غ إل�ى مس�تحقه، وق�د تس�مَّ
/ ال�َمْوص�ل، بس�كون الواو: مدينة بش�مال 
ب إلى ذوي  المتق�رِّ  : الع�راق. / الُوُصولِ�يُّ
األم�ر بالمداهنة والنفاق. / الَوْصَلة: س�لك 
يوص�ل الكهرب�اء، والَوْصَلُة: س�لك يحمل 
قن�وات تلفزي�ة ُفكَّ تش�فيرها إل�ى المنازل. 
/ نبق�ى عل�ى اتَِّص�ال: كلم�ة تق�ال لصرف 

شخص بسرعة.
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َوَصَم َيِصُم َوْصمًا: عاَب. )نِس�ُم الش�خص 
باألمان�ة، وَنِصُمه بالخيانة(. / )فالن َوْصَمُة 
ع�ار في جبي�ن العائلة(. / الوصم والوس�م 
إل�ى  اإلعالم�ي  يحت�اج  ق�د  اإلع�الم:  ف�ي 
وض�ع س�مة عل�ى األس�ماء الت�ي يوردها، 
أن�ه يح�رص عل�ى أال تك�ون الس�مة  غي�ر 
وصم�ًا وال مدح�ًا. مث�ال: وص�ف جماع�ة 
بأنه�ا متطرف�ة، أو علماني�ة، أو أصولي�ة، أو 
دة، أو عنصري�ة؛ ووص�ف حكم بأنه  متش�دِّ
ش�مولي، أو ديمقراطي، أو غير مس�تقر، أو 
طائف�ي، أو قائم على المحاصصة الطائفية، 
ي أن يع�رف توجهات  إل�خ. من ح�ق المتلقِّ
الجماع�ات الت�ي ي�رد ذكرها ف�ي األخبار، 
فالح�زب التقدمي االش�تراكي ف�ي لبنان قد 
يك�ون معروفًا جي�دًا للبنانيي�ن وال ضرورة 
لوضع سمة أخرى عليه سوى اسمه. ولكنه 
بالنس�بة إل�ى جمه�ور أوس�ع ق�د ال يك�ون 
حزب�ًا معروفًا، واس�مه قد ي�دل على بعض 
صفات�ه، لكن�ه ال يق�دم صفة مهم�ة له وهي 
أنه الحزب الممثل للدروز بش�كل أساس�ي 
ف�ي لبنان. وضع هذه الس�مة مهم خصوصًا 
في س�ياق تش�كيل حكومة أو تفاعل يجري 
ي  فيما بين الطوائف اللبنانية. من حق المتلقِّ
أن يفه�م عم�ق الخب�ر وحقيق�ة م�ا يجري. 
ووض�ع س�مة أمر طبيع�ي في اإلع�الم. قد 
يك�ون تجاهل اس�م الح�زب طريقة لوضع 
الس�مة، مث�ال ذل�ك: الح�زب الديمقراطي 
المس�يحي ف�ي ألمانيا. فاس�مه يوح�ي بأنه 
حزب للمتدينين، وهو في الواقع ليس أكثر 

تدينًا وال ديمقراطيًة من األحزاب األخرى، 
ل�ذا قد نته�رب من ذكر اس�مه فنق�ول مثال 
»الح�زب الحاك�م بزعامة ف�الن«. وال يالم 
ى الحزب باسم زعيمه هربًا من  إعالمي سمَّ
اسمه الرسمي إن كان االسم مضلِّال. ]انظر 

أصولي في أصل، وعلماني في علم[     

للص�الة.  االغتس�ال  الُوُض�وُء:  وض�أ. 
الَوُضوء: ماء االغتس�ال للص�الة. ال�ِميَضَأُة 

ُأ: مكان الُوضوء.  وال�ُمَتَوضَّ

َوَض�ح النه�ار، بفتحتي�ن: وترد ف�ي التعبير 
أي  النه�ار(  وض�ح  ف�ي  الس�رقة  )ج�رت 

والشمس مشرقة.

َوَض�َع َيَضُع َوْضعًا: ألق�ى. االمتالك بوضِع 
اليد: االس�تيالء عل�ى أرض أو نحوها بغير 
َعُة،  �ه. الضَّ وثائ�ق قانوني�ة. / َوَض�ع منه: ذمَّ
َغار، والحق�ارة، وصاحبها  والَوَضاَع�ة: الصَّ
َوِضي�ٌع. والتَّواُضُع: عك�س التكبُّر. والمبلغ 
الِعمام�ة:  / َأَض�ُع  القلي�ل.  المتواِض�ع: 
ألبُس�ها أو أخلُعه�ا، وبالمعن�ى الثان�ي ورد 
ُع الثَّنَاَي�ا.. َمَتى  قول�ه: )أن�ا ابُن َج�اَل وَط�الَّ
َأَض�ِع الِعَماَم�َة َتْعِرُفون�ي(. / الم�َْوُضوِعيَُّة: 
االلت�زام بالموض�وع. وعك�س الموضوعية 
الديماغوجي�ة التي ه�ي خلط الموضوعات 
إلح�داث تأثير عن طريق تعطيل التسلس�ل 
المنطق�ي الس�ليم ف�ي ذه�ن الس�امع. فق�د 
يغطِّ�ي الديماغوج�ي عل�ى ضع�ف حجت�ه 
ب�أن ينحرف إلى موضوع آخر. مثال: إذا لم 
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يس�تطع أحدهم الدفاع ع�ن معاهدة ضعيفة 
راح  كثي�رة،  امتي�ازات  المحت�ل  منح�ت 
يتحدث عن التاريخ النضالي للزعماء الذين 
وقع�وا عل�ى المعاه�دة، وقد يك�ون حديثه 
صحيحًا، ولكنه ال يجعل المعاهدة سديدة، 
ث�م قد يخرج إلى موضوع ثالث هو تخوين 
أط�راف أخ�رى ال عالق�ة له�ا بالمعاه�دة، 
يثيرها تمثل  الت�ي  الجانبي�ة  فالموضوع�ات 
س�تار دخان يعتِّم على الموضوع المطروح 
ه�ذا  نفس�ها.  المعاه�دة  تقيي�م  ه�و  ال�ذي 
ع�ن الديماغوجي�ة، وأم�ا الموضوعية فهي 
االلت�زام بالموض�وع نفس�ه. مث�ال: »حزب 
الله الموالي إليران«، ال نصف »حزب الله« 
ف�ي كل مرة بأنه »مواٍل إليران«؛ غير أننا في 
س�ياق معين قد نرى من المفيد للمتلقي أن 
يعرف شكل العالقة بين الحزب وبين الجهة 
األخرى. فمث�اًل إذا كان »حزب الله« يقاتل 
في س�وريا، وكنا نتناول األحالف المختلفة 
في ذل�ك الصراع فمن المناس�ب القول إنه 
مواٍل إليران، وأما إذا كان السياق بعيدًا عن 
هذه العالقة فاألمثل االكتفاء باسم الحزب.     

ار  وضم. الَوَضُم: جذع ش�جرة يتخذه الجزَّ
منضدة لتقطيع اللحم. وُش�بَِّه أطفاٌل أيتاٌم ال 

حيلة لهم بأنهم )لحم على َوَضم(.

وط�أ. َوطِ�َئ َيَط�ُأ َوْطئًا: داَس، )ل�م أر أحدًا 
منه�م منذ أن وطَِئت قدماي ه�ذا المكان(، 
)س�معت َوْطَء أق�دام ف�ي المم�ّر(، )تش�تد 

َوْطَأُة الحرِّ في يوليو/تموز(. 

الحلي�ب،  اللب�ن  قرب�ة  الَوَط�ُب:  وط�ب. 
والجمع َأوطاٌب وِوطاٌب. رجع فالن خالي 
الِوط�اب: أي خاوي الِوَفاض، أي ال ش�يء 

معه. 

وطن. الَوَطُن: م�كان اإلقامة، البيت، )ولِي 
َوَط�ٌن آَلْي�ُت َأالَّ َأبِيَع�ه.. وأالَّ َأَرى َغيرِي لُه 
ْه�َر َمالِكا( وهنا يتحدث ابن الرومي عن  الدَّ
بي�ٍت ُأريد منه أن يخلَيه ف�ي نزاع. والَوَطُن: 
البل�د ال�ذي ينتمي إلي�ه المرء. وم�ن تفاءل 
بالَوح�دة العربية قال )الوطن العربي(، وإالَّ 
فهو )العالم العربي(. / االس�تِيَطان: السكن 
ف�ي أراض�ي الغي�ر بغي�ر ح�ق. / التَّْوطِي�ن، 
مصطلحًا سياس�يًا: مسَعًى لجعل فلسطينيي 
الش�تات مواطنين في مختلف الدول، وهذا 
المْس�َعى يواَج�ه برفض سياس�ي من جانب 
َن  الفلس�طينيين، وإن قبل�ه أفراد منهم. / وطَّ
�مه،  �م عل�ى تجشُّ نفس�ه عل�ى األم�ر: صمَّ
)َوطَّن�ُت نفس�ي عل�ى أن ُأْنِهَي ه�ذا الفصل 

مساء اليوم(. 

اٌش، طائر ليلي يسكن الكهوف. َوْطَواٌط: ُخفَّ

وظب. واَظَب: داَوم واجتهد. 

َأْوظَِفٌة: س�اق  الَوظِي�ُف، والجم�ع  وظ�ف. 
الحيوان من الرس�غ إلى الركبة. الَوظِيَفُة: ما 
ام »َأْوظَِفتِه«  ُيط�رح للبعي�ر من كأل وتبن ُق�دَّ
الحكومي�ة:  الَوظِيَف�ة  الواح�د.  الي�وم  ف�ي 
إعاش�ة ُتطرح لكثيرين في البلدان المتخلفة 
ولقليلي�ن في البل�دان المتقدم�ة. / َتْوظِيف 
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مج�االت  ف�ي  اس�تعمالها  المصطلح�ات: 
جدي�دة، )َوظَّ�ف النظ�ام مفه�وم الِقصاص 

للتوسع في إصدار أحكام اإلعدام(. 

وعا. َوَعى َيِعي َوْعيًا: أدرَك. التَّْوِعَيُة: تعريف 
الن�اس بأمر يفيدهم في معاش�هم. والتَّْوِعَيُة 
غي�ر البريئة: ضخُّ مفاهي�م ومعلومات يريد 
 . ُتَض�خَّ أن  له�ا  أو حكوم�ة  أجنب�ي  مم�ول 
ة: برامج هادفة في وسائل  / البرامج التَّْوَعِويَّ
اإلع�الم، قليل�ة الجمه�ور وقليل�ة الفاعليَّة 

عادًة. 

َوْعَث�اُء  الَوْع�ر.  الطري�ق  الَوْع�ُث:  وع�ث. 
ته، )دخل علينا أشعَث أغبَر قد  الس�فر: مشقَّ

بدت عليه َوْعَثاُء السفر(. 

َوَع�َد َيِعُد َوْعدًا: تعهد. َأْوَع�َد ُيوِعُد إِيعادًا: 
ٌد  �ُد. / الوْعُد: تعهُّ َيَتَوعَّ َد  د، ومثله�ا َتَوعَّ َهدَّ
/ الِع�َدُة  بَِش�ّر.  تهدي�د  والَوِعي�د:  بخي�ر، 
/ مواعي�ُد  والُوُع�وُد.  الوع�د  والِع�َداُت: 

ُعْرُقوٍب: وعود كاذبة. 

وع�ر. الَوْعُر: المكان الذي يصعب المش�ي 
ر: س�لوك الطرق الصعبة، )نصح  التََّوعُّ فيه. 
َر  اك والتََّوعُّ بش�ر بن المعتمر الكاتب قال: إيَّ
ُيْس�ِلُمَك إل�ى التعقيد، والتعقيد  َر  فإنَّ التََّوعُّ
هو الذي يستهلك معانَيك وَيشيُن َألفاظك(. 

وع�ز. َأْوَع�َز إليه بأم�ر إِيَعازًا: أش�ار إليه أن 
يفعله.  

َوَعَظ َيِعُظ َوْعظًا: نصح. الِعَظة وال�َمْوِعظة: 

النصيحة. وهي التذكير بأوامر الله ونواهيه، 
﴿اْدُع إلى س�بيِل ربَِّك بِالحكمِة وال�َمْوِعَظِة 
�اظ: الناصح في  الَحَس�نة﴾. الواِع�ُظ والُوعَّ
اُظ الس�الطين: عبارة ذات  ُوعَّ ش�أن الدين. 
اٌد كانوا يدخلون  وجهين، فهم في القديم ُزهَّ
عل�ى األمراء والس�الطين ويعظونهم بجرأة 
وال ينالون ش�يئًا. وحديثًا استعملت لتصف 
رج�ال دي�ن يخدمون الس�لطان ويس�وغون 

قراراته. 

ُوُع�وٌل  الَوْع�ُل والَوِع�ُل، والجم�ع  وع�ل. 
وَأْوعاٌل: تيس الجبل ذو القرنين الكبيرين.  

وأص�ل  المعرك�ة.  س�احة  الَوَغ�ى:  وغ�ا. 
الَوَغى: الضوضاء. 

وغر. َأْوَغر: َأْش�َعَل، )َأْوَغَر الموظف صدر 
الوزير على وكيل الِوزارة( أي ش�حنه غيظًا 

ضد الوكيل.

�َق. ال�ُموِغُل في  وغ�ل. َأْوَغ�َل إِيغ�االً: تعمَّ
الِقَدم: القديم جدًا. 

وف�ا. َوَفى َيِفي َوف�اًء: حقق الوعد. / هذا ال 
َيِف�ي بالش�روط: ال يحققه�ا. / َأْوَف�ى ُيوفِي 
وَأْوَف�ى عم�ُره عل�ى  إِيف�اًء: حق�ق الوع�د. 
�َي، بض�م الت�اء:  الس�تين: زاد عليه�ا. / ُتُوفِّ
اه اهلل: أماته. / الَوَف�اُة والَوَفَياُت،  م�ات. َتَوفَّ
بال ش�دة، )هاَك صفح�َة الَوَفَياِت فما اس�م 

ال�ُمَتَوفَّى؟(

َوَف�َد َيِفُد ُوُفودًا وِوَفاَدًة: َقِدَم. / َأْوَفَد إِيَفادًا: 
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بعث.  

َر المال: ُوِجد لغرض معين. ويقال  وفر. َتَوفَّ
َر على مش�روعه: انكبَّ  أيض�ًا: َتَواَفَر. / َتَوفَّ

ة. / الوافُِر = الوفِيُر.  عليه بِِهمَّ

ُة  وف�ض. الَوْفَض�ة والجم�ع ِوف�اض: الس�لَّ
يض�ع فيها الراعي زاده. ورجع فالن خاوي 

الوفاض: عاد خائبًا.   

َف�َق الش�خصان: تطاب�ق رأياهم�ا.  اتَّ وف�ق. 
اتَّف�َق: ص�ادَف، )ض�ع األوراق ف�ي الدرج 
كيفم�ا اتََّفق، فهي ليس�ت مهم�ة(، )اتَّفَق أن 
َفاق  كنت في نيويورك أثناء التفجيرات(. / اتِّ
= اتِّفاِقيَّ�ة = ُمَعاَهَدة. / الِوفاق: تقارب كبير 
بي�ن دولتين وتحس�ن ش�امل ف�ي العالقات 
نق�ارن  أن  يمك�ن  )ال  تناف�ر،  ط�ول  بع�د 
الِوف�اق الصين�ي الروس�ي الحال�ي بالِوفاق 
الروس�ي ف�ي عهد غورباتش�وف  األميركي 
م�ن حيث األث�ر الس�ريع والعمي�ق للوفاق 
في عهد غورباتش�وف(. / َوْفَق: ب�ُمْقَتضى، 
َوْف�َق اللوائح(،  وب�ُموِج�ب، )يجب العمل 

)تم التسليم َوْفقًا للشروط(. 

/ التَِّقيَّ�ُة:  َحم�ى.  ِوَقاَي�ًة:  َيِق�ي  َوَق�ى  وق�ا. 
تظاُه�ُر المرء بغير ما يؤمن به اتِّقاًء للبطش. 
/ التَّْقوى: اتِّقاُء غضب اهلل. التَُّقاُة: التَّْقَوى. 

وقب. َوَقَب الليل: ش�مل كل شيء، ﴿وِمْن 
َشرِّ َغاِسٍق إذا َوَقب﴾، والغاسق الليل.

وقت. القنبلة ال�َمْوُقوَتُة: المضبوطة لتنفجر 

�ُت:  ال�ُمَؤقَّ / الرئي�س  معي�ن.  وق�ت  ف�ي 
االنتقالي.

وق�ح. الِقَح�ُة = الَوَقاَحة، والَوِق�ُح: المفتقر 
إلى الحياء. 

ة التي يوقد  َقَد: اشتعل. الَوُقود: المادَّ وقد. اتَّ
به�ا. الُوُق�ود: االش�تعال. / الَوقي�د: أع�واد 

الكبريت. 

َوَق�َر َيِق�ُر َوْقرًا: ثبت، )َوَقَر في قلبي أنه يريد 
ًا فتجنَّبته(. / الَوُقور: الرزين الثابت  بي ش�رَّ
صاح�ب الَوق�ار. / ف�ي ُأذَنْيه َوْق�ٌر: ثِْقٌل في 

السْمع. 

َوَق�َع َيَق�ُع ُوُقوعًا: س�قط. / َمْوِقَعٌة: معركة، 
ومثله�ا َوْقَع�ٌة ومثلهم�ا َواِقَع�ٌة. / الَوِقيَع�ُة: 
االغتي�اب. َوَق�ع فيه: اغتابه عند الس�لطان. 
/ التَّْوقي�ُع:  َنَكَب�ه.  الس�لطاُن:  ب�ه  وَأْوَق�َع 
اإلمض�اء في ذيل الرس�الة. وقديمًا التَّْوِقيُع: 
وق�د  الس�لطان،  موق�ف  يلخ�ص  تعلي�ق 
يذي�ل ب�ه كتاب�ًا ورد علي�ه م�ن واٍل، )كت�ب 
يزي�د الناق�ص لمروان بن محم�د وقد تلكأ 
ر  ُم ِرْج�اًل وتؤخِّ ف�ي بيعت�ه: »إن�ي أراك ُتَق�دِّ
أخ�رى، ف�إذا أت�اك كتابي ه�ذا فاعتمد على 
ِهم�ا ش�ئت، والس�الم«. ووقَّ�ع عم�ر ب�ن  أيِّ
لبن�اء  عب�د العزي�ز كت�اَب واٍل طل�ب م�االً 
ْرها بالع�دل، ونقِّ  س�ور حول مدينته: »س�وِّ
ُطُرَقاته�ا من الظلم«، ووقَّ�ع المأمون لواٍل: 
ا اعتدلت  »كثر ش�اُكوَك وقلَّ ش�اِكروَك، فإِمَّ
�ا اعتزل�ت«(. /  نح�ن الموقعي�ن أدناه:  وإمَّ
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)نح�ن – الموقعي�ن أدن�اه – مس�تاءون من 
حجب العالوة(، »الموقعين« منصوبة بفعل 
محذوف تقدي�ره »نعني«. مثال آخر: )نحن 
– الع�رَب – بحاج�ٍة إل�ى نهض�ة ش�املة(، 

»العرَب« منصوبة بفعل محذوف أيضًا.

َوَق�َف َيِقُف ُوُقوف�ًا: قاَم. / َوَقَف حياَته على 
س حيات�ه له. / الَوْق�ُف: َعَقار  مش�روع: كرَّ
يخصص ريعه لخدمة مس�جد أو طلبة علم، 
)َوَق�َف َأْلفرد نوبل ماله على جائزة س�ميت 
: عقار يقفه شخص  يُّ رِّ باس�مه(. الَوْقُف الذُّ
ت�ه ينتفعون بريعه جي�اًل بعد جيل.  يَّ عل�ى ُذرِّ
/ الَوْقَف�ة: اليوم الس�ابق عل�ى أول أيام عيد 
األضح�ى، وفي�ه يقف الحج�اج على جبل 
وق�وف  االحتجاجي�ة:  / الَوقف�ُة  عرف�ات. 
ف�ي م�كان محدد ق�د يرفع المحتج�ون فيه 
الالفتات. / الِوْقَف�ُة: هيئة وطريقة الوقوف، 
)كان يقف أمام الباب ذلياًل، وساءتني ِوْقفته 
ِة  ِذمَّ المحب�وس على  تل�ك(. / ال�َمْوقوف: 

التحقيق. 

َكَأ  َأ عل�ى عص�ا: اعتمد عليه�ا. اتَّ وكأ. َت�َوكَّ
على األريكة وَيتَّكُِئ عليها: جلس واستند.

وكد. ]انظر أكد[

َوَكَز َيِكُز َوْكزًا: ضرب بيده، ﴿َفَوَكَزُه موَسى 
فَقضى عليه﴾. 

الَوْكُس: البيع بخس�ارة، )واشترائي  وكس. 
�آَم بْيَعَة  الع�راَق ُخطَّ�ُة َغْبٍن.. بع�د بيعِي الشَّ

َوْك�ِس(، ه�ذا البحت�ري ُمحتارًا بين الش�ام 
والعراق أيام كانتا أعمر بالد األرض. 

َوَكَف َيِكُف َوْكفًا: سال الدمع. 

َض، )اللَُّه�مَّ ال َتِكْلن�ا  َوَكَل َي�ِكُل َوْكاًل: ف�وَّ
ُل: االعتماد  إلى أنفِس�نا َطْرَفَة عين(. / التََّوكُّ
على اهلل. التَّواُكُل: التكاس�ل واعتماد بعض 
الن�اس على بعض. / ِوكال�ة األنباء: مصدر 
مهم لألخبار. وتنقل ِوكالة األنباء الرس�مية 
�ة ف�ي  بالدقَّ الحكومي�ة، وتتمي�ز  المواق�ف 
النق�ل، ولكنه�ا ال تأت�ي، ف�ي دول العال�م 
سياس�ة  تخال�ف  بأخب�ار  عموم�ًا،  الثال�ث 
الحكوم�ة، ولي�س لتحليالته�ا قيم�ة كبيرة. 
األخب�ار  تنق�ل  العالمي�ة  األنب�اء  ووكاالت 
أيضًا،  بالتحلي�الت  وتزود وس�ائل اإلعالم 
ربم�ا  تحري�ري  خ�ط  أنب�اء  وكال�ة  ول�كل 
كان َأْخَف�ى م�ن الخ�ط التحري�ري لوس�يلة 
اإلع�الم الجماهيري�ة. ومن واجب وس�يلة 
اإلع�الم التدقي�ق في الم�واد المس�تقاة من 
ال�وكاالت. مث�ال: أخ�ذت ال�وكاالت م�ن 
السلطة األميركية المحتلة في العراق صورًا 
للفح�ص الطِّب�يِّ للرئي�س العراقي الس�ابق 
صدام حس�ين ل�دى اعتقاله. والصور كانت 
لعملي�ة فح�ص للف�م لش�خص واقع تحت 
ر، وكانت صورًا ُمهينة، والتقطت  تأثير مخدِّ
ف�ي ذلك الوضع لهدف سياس�ي لدى القوة 
المحتلة هو إسقاط الرجل في عيون الناس. 
امًا تعرض  قال مسؤول في الفاتيكان إن صدَّ
ف�ي هذا الفح�ص لمحاول�ة نزع اإلنس�انية 
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عنه، وقال�ت مصادر حقوقية إنه ُحِرم الحق 
القانوني لكل معتقل في حمايته من نظرات 
صي�ن. ث�م ج�اءت بع�ض القن�وات  المتلصِّ
التلفزية العربية وبثَّْت هذه الصور عش�رات 
المرات، دون كتابة س�طر ينص على مصدر 
بتحلي�ل  الص�ور  إرف�اق  ودون  الص�ور، 

للمغزى منها. كانت سقطة إعالمية.  

)وق�د  الُع�ّش،  والُوُكن�ات:  الُوْكنَ�ُة  وك�ن. 
َأْغَت�دي والطي�ُر ف�ي ُوُكنَاتِها.. بُِمنَْج�ِرٍد َقْيِد 
األََوابِ�ِد َهْي�َكِل(، ه�ذا ام�رؤ القيس يخرج 

باكرًا بحصانه قبل أن تستيقظ العصافير. 

وال. ولِ�َي َيِل�ي ِوالَيًة: أمس�ك بزمام األمر. 
ا َيلِيَك(،  / )من آداب ال�َمنَْسِف أن تأُكَل ممَّ
أي مما هو بقربك. / َأْوالنِي ثَِقَتُه: منحنيها، 
وإِيالُء الثقة: منحها، لذا فإنني َأْوَلْيُت العمل 
فق�د  فلَتْح�َذر!  َل�َك:  / َأْوَل�ى  اهتم�ام.  كل 
َأس�ْأت. / ال�َمْوَلى: السيد، وال�َمْوَلى أيضًا: 
العبد. وهذا ش�بيه بكلمة »بابا« يقولها الولد 
ألبي�ه، ويقولها األب أيض�ًا لولده. / الِواليُة 
 والَوالي�ُة بمعن�ًى: أي الس�لطة أو اإلقلي�م، 
﴿ُهنَالِ�َك اْلَواَلَي�ُة للِه اْلَح�قِّ ُهَو َخْي�ٌر َثَواًبا 
بالكس�ر. / ِوالَي�ُة  ُعْقًب�ا﴾، وقِرئ�ت  َوَخْي�ٌر 
الخمين�ي.  اإلم�ام  عززه�ا  فك�رة  الَفِقي�ه: 
وتقض�ي في التطبيق السياس�ي بأن الس�لطة 
الحقيقي�ة ه�ي بي�د الفقي�ه ال بي�د أي حاكم 
منتخ�ب، واعتبر الخمين�ي والية الفقيه أمرًا 
بديهي�ًا ال يحتاج إلى برهان. وس�ببت عودة 
ه�ذه الفك�رة إل�ى الفاعلي�ة السياس�ية أزمة 

ف�ي العالق�ة بين الش�يعة وغيرهم ف�ي أكثر 
م�ن دولة، حيث يكون مطلوبًا من الش�يعي 
االلت�زام بوالية الفقيه، مما يجحف بس�لطة 
]للمقاب�ل  المنتخبي�ن.  والن�واب  الحاك�م 

السني انظر الحاكمية في حكم[   

َيِلُج ُوُلوجًا: دخل.  َوَلَج 

�ًا،  َوَل�َد َيِل�ُد ِواَلَدًة: األنث�ى َتِل�ُد فتصب�ح أمَّ
و»الَوَل�ُد« كلمة تطلق عل�ى الذكر واألنثى، 
– خمس�ة:  األَْوالِد  – أو  الَوَل�ِد  م�ن  )ل�ي 
�َدُة: المولود في  بنت�ان وثالث�ة أبن�اء(. / اللِّ
نف�س الحي�ن، )أش�تاق إل�ى حارتن�ا حيث 
َدُة في الغالب  كن�ت ألعب مع لَِداتِ�ي(، واللِّ
للذك�ور؛ ولإلناث التِّ�ْرُب واألَْتَراُب، )هذه 
ُسميَُّة تِْربي، وأنا ما زلت على صلة بَأْترابي(.

َولِ�َع َيْوَلُع ُوُلوعًا بش�يء: تعلَّ�َق به ُحبًَّا، فهو 
ُموَلٌع به. ولي َوَلٌع بالمطالعة، وأنا بها َوُلوٌع. 

َوَل�َغ َيَل�ُغ ُوُلوغ�ًا: لع�ق، )َوَل�َغ الكل�ب في 
زبدي�ة اللبن، وهو َيَل�ُغ فيها(، )قل للَوالِِغين 
ف�ي دماء ش�عوبهم: ل�ن تقودوا بع�د اليوم، 

وإن حكمتم فبعصا المستبد(.

َمْأُدَبًة. َأْوَلَم ُيولُِم: أقام َولِيَمًة أي  ولم. 

ول�ه. الَوالِ�ُه: الحزي�ن، وه�و َوْله�اٌن وه�ي 
َوْلَهانٌة.  

ومأ. أْوَمَأ ُيوِمُئ إيماًء: أشار بيده. 

وم�س. َأْوَمَس�ْت: اتََّج�رت بجس�مها، فهي 
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والكلم�ة  ُموِمس�اٌت.  والجم�ع  ُموِم�ٌس 
االلتفافية: ال�ُمْحَتِرفُة. 

َوَم�َض َيِم�ُض َوْمض�ًا: لمع الب�رق. َأْوَمَض 
الب�رق ُيوِمُض: لمَع. الَوْمَض�ُة والَوَمضاُت: 
والَوِميُض:  الضوء يس�طع ويخب�و بس�رعة. 

اللمعان. 

ُرني بأنه  ون�ا. َوَن�ى َينِ�ي: َفَت�َر، )ال ينَ�ي ُيَذكِّ
كان أش�طر من�ي ف�ي المدرس�ة(، ال يك�فُّ 
عن تذكيري. / التََّواني: الكسل. / ال�ِميناء: 
الس�احل الذي تفتر فيه الس�فن وتتوانى عن 

الحركة وترسو، والجمع َمَوانُِئ.     

وه�ا. َوَه�ى َيِه�ي َوْهي�ًا: ضُع�َف، األع�ذاُر 
الواِهية: الضعيفة. 

َوَهَب َيَهُب ِهَبًة: أهدى، )سَأَهُب لِ�َمْدَرستي 
الس�ابقة مجموع�ة كت�ب(، )ربِّ َه�ْب ل�ي 
رحم�ة(. / عن�د ش�راء مصح�ف اس�تحب 

بعضهم القول »س�وف َأْس�َتْوِهُب مصحفًا« 
حت�ى ال تقع كلمة الش�راء على المصحف. 
/ َهْب: افِرْض، )َهْب جنََّة الُخْلِد اليمْن.. ال 

شيَء يْعِدُل الَوَطْن(. 

اج: المتَِّقد.  ، والَوهَّ وهج. الَوَهُج: لفُح الحرِّ

َوَه�َم َيِه�ُم َوْهمًا: َظ�نَّ ُمخطِئًا، فه�و واِهٌم، 
)َيِه�ُم المرُء كثيرًا وهو يعالج مس�ائل اللغة، 
والع�ودة إل�ى الح�ق خي�ر م�ن المكاب�رة(. 
/ ُتْهَمٌة: َظنٌّ بالمسؤولية عن ذنب. ووردت 
ُتَهَم�ٌة. وال�ُمتََّه�م ب�ريٌء حتى تْثُب�َت إَِدانُته، 

أليست التهمة مشتقة من الوهم.      

َيِهُن َوْهنًا: َضُعَف.  َوَهَن 

َوْيَلة،  الَوْياَلت: المصائب، والمف�رُد  وي�ل. 
﴿ي�ا َوْيَلَتنا ما لَِه�ذا الِكتاِب ال ُيغاِدُر صغيرًة 

وال كبيرًة إاِلَّ َأْحَصاَها﴾.
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الياء

دًا فيكون  ي. الي�اء ح�رف ِعلَّ�ٍة يأت�ي مش�دَّ
لجانبي اللسان شغل مهم في إخراجه، وهو 
به�ذه الصفة موجود في بعض لغات أوروبا 
فًا كما في »بْيت«،  دون بع�ض، ويكون مخفَّ
ولكن�ه يكون أيضًا كحركة الكس�رة الطويلة 
كما في »ريم« فهو عندئذ يخرج من الصدر 
ت�رزق  ول�م  لس�ان وال حل�ق.  يعترض�ه  ال 
العربي�ة تلك األصوات التي ه�ي بين الواو 
والياء، وف�ي األلمانية منها صوتان أحدهما 
وثانيهم�ا  ب�واو،  ولي�س  ال�واو  م�ن  قري�ب 
قري�ب م�ن الي�اء ولي�س بي�اء، كم�ا أن ف�ي 
التركية والفرنسية أش�باَهًا لهذا. وألصوات 
ح�روف العلَّ�ة ف�ي اللغ�ات األخ�رى قصة 
أط�ول وأمت�ع مم�ا هي ف�ي العربي�ة. فحتى 
اإلنجليزية تملك كس�رة صريحة كالكس�رة 
العربي�ة  تملكه�ا  عندن�ا وكس�رة خفيف�ة ال 
الفصح�ى، وتملك اإلنجليزية أيضًا فتحتين 
وضمتين، فهذه ست، فإن طالت كل واحدة 
منه�ا فه�ذا ص�وت جدي�د، فق�د أصبح�ت 
بذلك اثني عش�ر صوتًا م�ن أصوات العلة. 
تض�اف إليه�ا بضع�ة أص�وات أخرى تنش�أ 
إم�ا عن دم�ج حرفي عل�ة وإما عن توس�يع 
فتح�ة الف�م. كل هذا وليس ف�ي اإلنجليزية 
م�ا ف�ي الفرنس�ية واأللماني�ة والتركي�ة م�ن 

ْوم! وقد نس�مع من  أح�رف اإِلْش�مام وال�رَّ
بع�ض ق�راء القرآن مي�اًل بالواو نح�و الياء. 
وقد نس�مع حرف ال�واو األلمانية المنحرفة 
»ُأومالْوت« في ش�مال فلس�طين، في جنين 
والناص�رة، واضح�ًا كل الوض�وح متأص�اًل 
ف�ي لهجة تل�ك المنطقة. غي�ر أن الفصحى 
فقي�رة في جانب ح�روف العلة؛ أو هي، إن 
ش�اء محبُّوها، ش�ديدة االنضب�اط ليس فيها 
س�وى ث�الث ح�ركات تطول فتصبح س�تًَّا، 
الفتحة تصبح ألفًا، والكس�رة ي�اًء، والضمة 
واوًا. / كتاب�ة الي�اء: أ( ال بد للياء الصريحة 
ف�ي نهاية الكلمة م�ن نقطتين فكلمة )علي( 
يج�ب أن تختل�ف ع�ن كلمة )عل�ى(. ب( 
قد نش�كل الياء نفسها بالكسرة غير مكتفين 
بوضع كس�رة على الحرف الس�ابق كما في 
)عن�دِي(، فل�و اكتفينا بكس�ر ما قب�ل الياء، 
وه�ذا هو الش�ائع كم�ا في )عن�ِدي(، لجاز 
فيه�ا أن تنطق »عن�ِدَي« و»عنِدِي«. وس�عيًا 
�ة نضع الكس�رة عل�ى الياء نفس�ها، أو  للدقَّ

عليها وعلى الحرف السابق معًا.   

�رة للنداء  يا. يا: حرف نداء، والقاعدة الميسَّ
ف�ي النح�و: إن ج�اء المنادى كلم�ة واحدة 
ُرفع: )يا رجُل، يا فاطمُة، يا اللُه(؛ وإن جاء 
المن�ادى كلمتي�ن ُنِصبت األول�ى: )يا عالَم 
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اإلسراِر، يا عبَد اللِه، يا مالكًا قلبي، يا شعبًا 
صامدًا(.

ياُقوٌت: حجر كريم. 

، وصار ُصلبًا. وَأكل  َيبَِس َيْيَبُس ُيْبس�ًا: جفَّ
العش�ب األخض�ر  والَيابِ�َس: أي  األخض�ر 
ها  والق�شَّ اليابس. اليابِس�ُة: األرض، وضدَّ

البحر. 

، أو كليهما.  يت�م. اليتيم: فاقد األب، أو األمِّ
األم  لطي�م، ولفاق�د  األبوي�ن  لفاق�د  وقي�ل 
َيَتاَم�ى وَأْيت�اٌم. / والَيتي�م  َعِج�ّي. والجم�ع 
أيض�ًا: الوحي�د، )ما بقي عندي س�وي هذه 
المسبحة اليتيمة فخذها إن شئت(، والَيتيم: 

المنعدم النظير، )هذه درة يتيمة(. 

، أو هي الكف مع الذراع.  ي�د. الَيُد: الَك�فُّ
/ الَي�ُد: الق�وة، ﴿َي�ُد الل�ه ف�وق َأْيِديِه�م﴾. 
ارفع�وا    / ناَص�َر.  �َد:  / َأيَّ الق�وة.  واألَْي�ُد: 
/ الَي�ُد:  ل�وا.  تتدخَّ ال  األم�ر:  ع�ن  َأْيِدَيك�م 
المس�اعدة، ويقال )مدَّ ل�ه َيَد العون(. والَيُد 
القاهرة  الجليلة، )لمجمع  البيضاء: الخدمة 

أياٍد بيٌض على اللغة العربية(.

يرق. الَيَرَقاُن: مرض يصيب المرء باصفرار. 
ن  يقان. / الَيَرَق�ُة: من أطوار تكوُّ وقال�وا: الرِّ

الحشرة. 

األيم�ن  ض�د  والُيس�رى:  األَْيَس�ر،  يس�ر: 
واليمن�ى. ]انظر يم�ن[ / ال�َمْيِس�ُر: الِقماُر. 
العس�ر.  وعكس�ها  الس�هولة.  / الُيْس�ر: 

/ الَيَسار: الِغنى، )كان والده من ذوي الَيسار 
في البلد(، وال�ُموِسُر: الغني. / َيِسيٌر: قليل، 
)ه�ذا ال يحت�اج إال إلى اليس�ير من المال(. 

/ َمْيَسَرُة الجيش: جناحه األيسر.    

َيْعُس�وٌب، وَيعاس�يُب: ملكة النح�ل. ]انظر 
عسب[ 

َيَفَع َيْيَفُع َيْفعًا، فهو يافٌِع: غالٌم طال جس�مه 
وكاد يبل�غ رش�ده. / الَيف�اُع: م�ا ارتف�ع من 

َأْيفاٌع.  األرض، والجمع 

يق�ظ. اس�َتْيَقَظ اس�تِيقاظًا: َأف�اَق. والَيَقَظ�ُة: 
ُظ: الحذر.  ض�د النوم، وهي الح�ذر؛ والتََّيقُّ
/ )الرج�اء إِيَقاظي باكرًا(. / )أأْيقاٌظ ُأميَُّة أم 

ُرُقوُد؟( أمستيقظون أم راقدون؟  

�د، ومثله�ا اس�َتْيَقن  يق�ن. َأْيَق�َن ُيوِق�ُن: تَأكَّ
َن. / الخبر الَيِقين: المؤكد.  وَتَيقَّ

َم وْجَهه ش�طر القبلة:  : البح�ر. َيمَّ ي�ّم. الَي�مُّ
َم:  ْمن�ا المدين�ة: قصدناه�ا. / َتَيمَّ اتَّج�ه. َيمَّ

َأ بغير ماء. / الَيمام: من الَحَمام.  توضَّ

 يمن: األَْيَمُن: الذي يعمل باليمين، والمرأة 
ُيْمنى؛ واألَْيَسُر الذي يعمل بالَيسار، والمرأة 
ُيْسرى. وقيل لمن يعمل بكلتا يديه بالكفاءة 
وقي�ل  َضْبَط�اُء،  وه�ي  األَْضَب�ُط،  نفس�ها 
لألضب�ط: ه�َو َأْعَس�ُر َيَس�ٌر، وه�ي َعْس�راُء 
َيَس�َرٌة. / َيْمنًَة وَيْس�َرًة، بفتح الياء فيهما: أي 
ذات اليمي�ن وذات الش�مال، )أخ�ذ الظبي 
ينح�رف يمن�ة ويس�رة فل�م يتمك�ن األس�د 
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من�ه(. / الُيْمُن: البركة. / الطائ�ر ال�َمْيُموُن: 
ال�ذي يطي�ر ف�ي اتج�اٍه يتف�اءل ب�ه العربي، 
وكان�وا يتفاءلون ويتش�اءمون بالوجهة التي 
عاء  يتجهه�ا الطير إذ يزجرونه. وقيل في الدُّ
الميمون«.  الطائ�ر  بالطَّائرة »على  للمس�افر 
ك، )س�ميُتها مريَم  ن: التفاؤل، والتبرُّ / التََّيمُّ
ن�ًا بالبت�ول(. والُيْمُن: الَبَرك�ة. / الَيِميُن،  َتَيمُّ
َيِمي�ُن: َقَس�ٌم،  الُيْمن�ى؛ وه�ي  مؤنث�ة: الي�د 
والجم�ع َأْيم�اٌن. / وَأْي�ُم الله: ُأْقِس�م بالله. 
تقس�يم  السياس�ة:  ف�ي  واليس�ار،  / اليمي�ن 
ش�ديد العمومية. ويتميز اليمين بأنه محافظ 
يمي�ل إلى تعزيز ما يملك�ه الناس من تراث 
وطريقة عيش، بينما اليسار ميال إلى التغيير. 
والتعبي�ران ج�اءا م�ن جل�وس المحافظين 

عل�ى يمين الرئيس ف�ي المجلس البرلماني 
أثناء الثورة الفرنس�ية، وجلوس أهل التغيير 

على يساره. 

ينع. الَيانُِع: الناضج من الثمر. 

ُيوُس�ُف، بض�م الس�ين، ومثله�ا ُيوُنُس: من 
األنبياء.   

َي�ْوٌم: نهار وليل. تكون ي�وٌم ظرفًا فُتنَصب: 
يوَم الخميس«، وتكون غير ذلك  »س�افرت 
فُتع�َرب بحس�ب موقعها: »هذا ي�وٌم أغبُر«. 

اُم العرب: حروبها.  / أيَّ

َيئَِس َيْيَأُس َيْأس�ًا: َقنَِط، وفقد األمل. وقلبوا 
فقالوا َأيَِس بنفس المعنى. 
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اأ�سهر ال�سنة ال�سم�سية

المشرقي/فاألوسط/فالمغاربي/فالمتَّبع في )المغرب األقصى(

1 –  كانون الثاني/يناير/جانفي 

2 –  شباط/فبراير/فيفري

3 –  آذار/ماِرس/مارس

4 –  نيسان/أبريل/أفريل

أيَّار/مايو/ماي  – 5

6 –  حزيران/يونيو/جوان

وز/يوليو/جويلية 7 –  تمُّ

8 –  آب/أغسطس/أوت/ )غشت(

9 –  أيلول/سبتمبر/سبتمبر/)شتنبر(

تِشرين األول/أكتوبر/أكتوبر  – 10

تِشرين الثاني/نوفمبر/نوفمبر/ )نونبر(  – 11

كانون األول/ديسمبر/ ديسمبر/ )دجنبر(   – 12
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اأ�سهر ال�سنة الهجرية

م 1 –  الـُمَحرَّ

2 –  َصَفر

3 –  ربيع األول

4 –  ربيع اآلِخر

5 –  ُجَماَدى األوَلى 

6 –  ُجَماَدى اآلِخرة

7 –  َرجب

8 –  شعبان

9 –  رمضان

ال شوَّ  – 10

ذو الِقعدة   – 11

ة ذو الِحجَّ  – 12
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الدول الأع�صاء في الأمم المتحدة
وعوا�صمها، ومتو�صط دخل الفرد في كل منها

رًا بالدوالر األميركي،  الرقم المذكور بإزاء كل دولة هو متوسط دخل الفرد فيها مقدَّ

الً بأخذ القوة الشرائية في الحسبان، والمصدر صندوق النقد الدولي للعام 2013،  ومعدَّ

ة بعالمة النجمة )*( مصدر رقمها الويكيبيديا. وبعالمة النجمتين )**(  والدول المحالَّ

المصدر موقع وكالة االستخبارات المركزية األميركية. ودولة الفاتيكان )***( ليس لها 

اقتصاد عادي وعدد سكانها دون األلف نسمة.

اختالفًا  تختلف  الشرائية،  القوة  حسبان  مع  الفرد،  دخل  متوسط  أرقام  ملحوظة: 

يسيرًا بين البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وموقع وكالة االستخبارات المركزية 

األميركية. وهذا المؤشر هو األهم إلى مستوى الرخاء في كل دولة، غير أنه ليس الوحيد، 

فثمة مؤشرات ترصد التفاوت في الدخل بين المواطنين ضمن كل دولة. 
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ِإْثيوبيا، بهمزة مكسورة، أديس أبابا. 1,400
أََذْرَبْيَجان، َباُكو. 11,000

أَْرَجْنتين، ال�، بُيوُنس آيُروس. 18,800
ان. 6,100 أُْرُدّن، ال�، َعمَّ

أَْرَمنِّي. 6,200 أَرمِيْنيا، يِِريفان. والنسبة 
باأللف.  أَْس�مرا، »أس�مرا« رس�ميًا  ِإريْتِريا، 

700
ِإسَبانيا، بهمزة مكسورة، َمْدريد. 29,900

أُْسُتراليا، َكاْنبيرا. 43,000
ِإْسُتونيا، َتالِين. 23,100

إسرائيل، تل أبيب. 34,800
ِإْفِريقيا، جمهورية إفريقيا الوس�طى، باْنغي. 

500
أَْفغانِْستان، كاُبل. 1,100

ِإْكواُدور، ال�، ِكيتو. 10,000
أَلَبانيا، تِيرانا. 9,500

أَلمانيا، بِْرلين. 40,000
ِإمارات، ال�، أبو َظْبي. 30,100

أَْنتيْغَوا وَباْرُبودا، ِسْنت ُجونز . 18,500
أَْنُدورا ال ِفيال. 53,400 * أَْنُدورا، 

ِإْنُدونيسيا، َجاَكارتا. 5,200
ُلَواْندا. 6,200 أَْنُغوال، 

أُوروْغواي، ال�، مونِتِفيدِيو. 16,700

أُوْزبِكستان، َطْشَقْند. 3,800
أُوَغْندا، َكْمباال. 1,500
أُوْكراْنيا، ِكييف. 7,400
ِإيران، ِطهران. 12,300
ِإيْرَلْندا، َدْبِلن. 39,500

آيْسَلندا، ريكَياِفيك. 41,000
ِإيطاليا، روما. 30,300

موريس�بي.  ب�ورت  الجدي�دة،  غيني�ا  باب�وا 
2,800

َباراْغواي، ال�، أَسونسيون. 6,800
َباْربيدوس، ْبريْدج َتاون. 25,000

َباِكستان، ِإسالم أباد. 3,100
َبْحَرْين، ال�، ال�َمناَمة. 31,500
َبرازيل، ال�، بَرازيليا. 12,200
ُبْرتغال، ال�، لِْشبونة. 23,100

ْبُروناي، بندر سري بيَغاوان. 53,400
َلْنَدن. 37,300 ْبِريطانيا، 

َبْلِجيكا، بُروكِسل. 38,000
ُبلَغاريا، ُصوفيا. 14,500

ا. 2,000 بِْنغالدِش، َدكَّ
َبَنما، بنما. 16,700

بِنِين، بورتو نوفو. 1,600
اْو. 32,000 َبَهاما، جزر الَبَهاما، ناسَّ
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بهوتان، تيْمبهو. 6,400
بوْتْسوانا، غاُبورون. 16,400

ُبوْركينا َفاسو، واَغادوغو. 1,600
ُبورما، )مِياْنمار(، ناْي�بيَداو. 1,700

بوروندي، بوُجمبورا. 640
بوسنة، الُبوْسنة والِهْرِسك، َسراييفو. 8,200

بولندا، وارسو. 21,200
بوليفيا، الباز. 5,400

بِيرو، ال�، ليما. 11,100
بيليزي، بِْلُموبان. 8,700
َتاْنَزانيا، دودوما. 1,700
َتاْيالند، بانُكوك. 9,900

تاْيوان، تاْيبي. 39,800
ُتركمانِستان، ِعْشْق أَباد. 9,500

أَنَقرة. 15,400 تركيا، 
س�بين.  أوف  ب�ورت  وُتوباغ�و،  تريني�َداد 

20,400
ينا. 2,500 ْتَشاد، اْنَجمِّ
تِشيْكيا، ْبراغ. 27,200

تشيلي، ساْنتَياُغو. 19,000
توغو، ُلومي. 1,100

ُتوَفالو، فونغفالِه. 3,500
توُنس، توُنس. 9,900

تْيُمور الشرقية، ديلي. 21,700
َجاماْيكا، ِكْنْغْسُتون. 9,000

جبل، الجبل األسود، بوْدُغوريْتسا. 11,900

جزائر، ال�، الَجزائر. 7,500
ُجُزر سليمان، هوْنيارا. 3,500

جنوب إفريقيا، بريُتوريا )إدارية(، كيب تاون 
)تشريعية(، بلومفونتين )قضائية(. 11,300

َجنوب السودان، ُجوبا. 1,300
القدماء  العرب  تبليسي. وأسماها  جورجيا، 

َتْفِليس.  6,100
جيُبوتي، جيبوتي. 2,700

دِْنماْرك، ال�، كوبِْنهاِغن. 37,900
دومِينيكا، روُسو. 14,300

دومِيني�كان، جمهورية الدومينيكان، س�انُتو 
دومينغو. 9,900

ُرَواْندا، كيَغالي. 1,500
مِينْس�ك.  )بي�الُروس(،  البيض�اء،  روس�يا 

16,000
روسيا، موسكو. 17,900

رومانيا، بوخارست. 13,400
زامبيا، لوساكا. 1,800

ِزْمباْبوي، َهراري.  800
ساحل الَعاج، ياُموسوْكرو. 1,800

سان َمارينو، سان مارينو. 35,900 *
ْس�ِريالنكا، س�ري جاي�اوارد ناب�ورا كوتي، 

العاصمة التجارية كولومبو. 6,500
ُسعودية، ال�، الرياض. 31,200

َسْلَفادور، ال�، سان َسْلفادور. 7,500
ْسُلوفاكيا، براتِيْسالفا. 24,600

سلوفينيا، لِيوْبِليانا. 27,900
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ِسْنَغاُفوَرة، سنغافورة. 64,600
ار. 2,000 ِسنَِغال، ال�، دكَّ

سوازيالند، ْمَباَباني. 6,200
سودان، ال�، الخرطوم. 2,600

ا، دَِمْشق. 5,200 ُسوريَّ
سورينام، باراَماريبو. 13,100

ُسَوْيد، ال�، سُتوْكهوْلم. 41,200
ُسويْسرا، بيرن. 46,400

سيراليون، فريَتاون. 1,500
سيِشل، فكتوريا. 26,500

ِصربيا، بِلغراد. 11,300
صومال، ال�، ُمَقدِيشو. 600 *

ين، أو تنطق َبْيجين. 9,800 الصين، بِكِّ
طاِجيِكْستان، دوَشْنبِه. 2,400

ِعَراق، ال�، بغداد. 7,400
ُعَمان، َمْسَقط. 29,800

غابون، ال�، ليبَرفيل. 19,500
غاْمبيا، بانجول. 2,000

َغانا، أَْكرا. 3,500
غريَنادا، سنت جورج. 13,700

غواتيَماال، غواتيماال. 5,300
غوَيانا، جورج تاون. 8,300

غينيا االستوائية، ماالبو. 23,400
غينيا بيساو، بيساو. 1,200

غينيا كوناْكري، كوناْكري. 1,100
فاتي�كان، ال��، الفاتي�كان. دول�ة مراقِبة غير 

عضو. ***
َفَرنسا، باريس. 35,800

ِفَلْس�طين، القدس. دول�ة مراقِبة غير عضو. 
** 2,900

، كاراكاس. 13,600 ِفْنزويالَّ
ِفْنلْندا، ِهْلِسنكي. 35,600

فيجي، سوفا. 5,000
ين، ال�، مانيال. 4,700 ِفيلبِّ

ِفييْتنام، هاُنوي. 4,000
ُقْبُرص، نيُقوْسيا. 25,300

قِرغيِزْستان، بيْشكيك. 2,600
ْوحة. 90,900 َقَطر، الدَّ

قمر، جزر الُقُمر، موروني. 1,300
كابو فيردي، ْبرايا. 4,300

كاميرون، ال�، ياُوْندي. 2,400
ُكرواْتيا، َزْغِرب. 18,200

َكَزِخْستان، أَْستانا. 14,400
َكمبوْديا، ْبنوم بِنه. 2,600

َكَندا، أُوَتاوا. 43,500
ُكوبا، هاَفانا. 10,200 *

كوِريا الجنوبية، س�يئول وتنطق أيضا سول. 
33,200

كوريا الشمالية، بُيونغ يانغ. 1,800 *
كوستاريكا، سان خوزيه. 13,000

كولوْمبيا، ُبوُغوتا. 11,200
كوْنغ�و، جمهوري�ة الكونغ�و الديمقراطي�ة، 

ِكنَشاسا. 650
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ْبَرازافي�ل.  الكونغ�و،  جمهوري�ة  كونغ�و، 
* 4,700

ُكَوْيت، ال�، الكويت. 39,700
ِكينيا، نيروبي. 1,800
الْتِفيا، ريغا. 19,100

الُوس، فيينتيان. 3,100
ُلْبنان، بيروت. 14,800

ُلْكُسْمبورغ، لكسمبورغ. 78,700
ليبيا، طرابلس. 11,500
ليبيريا، مونروفيا. 700

ليْتوانيا، ِفْلنيوس. 22,700
ليُسوتو، ماسيرو. 2,300

لِيْشِتْنْشَتاْين، فاُدوز. 98,400 *
ماْرشال، جزر الماْرشال، ماجورا. 9,000

َماْلديف، جزر المالديف، مالِْيه. 9,200
ماْلَطا، َفاليتا. 27,800
مالي، باَماُكو. 1,100

ماليزيا، ْكواال َلْمبور. 17,700
أَنتانا ناريفو. 970 َمْدَغْشَقر، 

مِْصر، القاهرة. 6.600
باط. 5,500 َمْغِرب، ال�، الرِّ

َمْقدونيا، سكوبيي. 10,900
مِْكُرونيزيا، باليكير. 7,300

َمْكسيك، ال�، مكسيكو. 15,600
َماَلوي، ليلونغوي. 900

ُمنغوْليا، أُوالن َباتور. 5,900

ُموريَتاْنيا، ُنواْكشوط. 2,200
ُموريْشُيوس، بورت لويس. 16,000

ُموَزْمبيق، ماُبوتو. 1,100
ُمولدوفا، شيِشَيناو. 3,700
موناكو، موناكو. 132,600

ناميبيا، وينْدهوك. 8,200
ناْوُرو، َيارين. 2,500 *

نبيال، كتمندو. 1,500
َنْروِيج، ال�، أُوْسلو. 55,000

نمَسا، ال�، ِفيينا. النمسا بفتح النون وبكسرها 
أيضًا، وتكتب فيينا بياءين. 42,500

َنْيَجر، ال�، نيامي. 800
َنْيجيريا، أَُبوجا. 2,800

نِيكاراغوا، ماَناْغوا. 4,600
نيوزيلندا، ويلينغتون. 30,500

هاييتي، بورت أو برنس. 1,300
ِهْند، ال�، ْنيودلهي. 4,000

ُهنُدوراس، تيغوسيغاْلبا. 4,800
َهْنغاريا، )ال�َمَجر(، بودابِست. 20,000

أَْمْسِتردام. 41,700 هوَلْندا، 
واش�نطن.  المتح�دة،  الوالي�ات  والي�ات، 

53,100
َياَبان، ال�، ُطوكيو. 36,900

َيَمن، ال�، َصنعاء. 2,300
أَثِينا. 24,000 ُيونان، ال�، 
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اأخالقيات الإعالمي
موجز لما تتفق عليه مواثيق الشرف اإلعالمية عربيًا وعالميًا 

الإعالمي.. 
يختب�ر ص�دق معلومات�ه بكل وس�يلة، ويتجنب الحدس المفضي إل�ى الخطأ. وال عذر   ■

لصحافي يشّوه الحقيقة قاصدًا.
ال يكتم خبرًا أو تفصياًل، مجاملة لحكومة أو ألي مسؤول.  ■

■  يصحح ما وقع فيه من أخطاء. 
ال يض�ع ص�ورة قديمة لوصف حدث إالّ مع بيان ذل�ك، ويوضح للجمهور الفارق بين   ■

الواقع و»تمثيل الحدث«.
ال ينشر الحقائق بغرض دغدغة مشاعر الجمهور.  ■

ال ينادي بالثأر، سواء في سياق اجتماعي أم سياسي، وال يقدم منبرًا لهذا الغرض.  ■
ال يلج�أ إلى التهويل باس�تعمال ألفاظ أو نبرة تش�حن الجمه�ور عاطفيًا دون أن تحمل   ■

معلومات.
يحمي األطفال من المواد التي تؤثر على نموهم النفسي.  ■

يحصل على معلوماته بطرق شرعية، وإذا اقتضت مصلحة الجمهور الكشف عن قضية   ■
خطيرة باتباع أساليب سرية، فعلى رئيس التحرير أن يتحمل التبعة.

يكشف عن مصادره ما أمكن.  ■
يؤّيد إلزام كل المواطنين منظومة واحدة من القوانين ال تفرق بين مواطن وآخر: بغض   ■

النظر عن انتماءاته االجتماعية أو الدينية أو ثروته أو نفوذه.
يتفهم الحساسيات االجتماعية، فال يبث ما يمكن أن يسبب أذى غير مبرر للناس. علمًا   ■
ب�أن ه�ذه النقطة كثيرًا ما اتخذت ذريعة لتبري�ر التعتيم في الخبر االجتماعي. ثمة منفعة 
للجمهور من وراء بث خبر حساس، وبثه يعزز صدقية المحطة، وفي مقابل ذلك هناك 
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األذى المحتمل. والتغليب بحسب المصلحة العامة.
يق�ف ضد العنصري�ة، والتعّصب الديني. ويؤّيد قضية التس�اوي بين المرأة والرجل في   ■

القدر، ويحترم نصوص القانون في هذا الصدد.
ال ينتحل عمل اآلخرين، أو أي جزء منه. وال يبث مادة إال وعليها بيان بمصدرها.  ■

يناصر حرية الكلمة له ولزمالئه في وسائل اإلعالم المنافسة.  ■
يناصر قضية فتح الس�جالت الرس�مية أمام الصحافة، ويقول بوجوب أن تكون أش�غال   ■

وإجراءات وميزانيات كل المؤسسات الحكومية والعامة معلنة.
يقف في وجه الرقابة بأنواعها، حتى وإن اضطر أحيانًا إلى االنصياع لها بموجب القانون   ■

أو بسبب التهديدات.
يعطي الفرصة لكل األطراف في أية قضية للتعبير عن مواقفهم.  ■

يفرق بين الخبر الحق وبين حمالت المناصرة.  ■
يحافظ على الفصل بوضوح بين اإلعالن - تجاريًا كان أم مؤسسيًا - وبين الخبر.  ■

ال يقع أسيرًا لرغبات المعلنين.  ■
ال يتقاضى أي مال أو مكافأة من جهة سوى الجهة التي توظفه كصحافي.  ■

ال يدخل في عالقة صداقة أو عداء شخصية إذا كانت هذه العالقة تؤثر على نزاهته.  ■
يفرق بين مهنتي العالقات العامة والصحافة، وال يجمع بينهما.  ■

ال يرّوج لمعارفه وأقاربه مستغاًل مهنته.  ■
يحترس من أية عالقة تحرمه استقالليته أو جزءًا منها.  ■

يبني تحليالته على الحقائق، ويسوق هذه الحقائق ضمن التحليل.  ■
يحترم خصوصية األفراد، ما لم يكن في ذلك تستر على جريمة.  ■

يحت�رم مش�اعر العائ�الت في أوق�ات المحن حتى ل�و أدى ذلك إل�ى تأخير بث بعض   ■
األخبار.

يحاسب المسؤولين بال مجاملة، لكن باحترام.  ■
يق�ف بح�زم ضد أي ازدراء لألديان، ويتجنب إثارة النُّعر الطائفية أو العائلية عن س�ابق   ■

قصد.
يعرف ويلتزم بالقوانين التي تمنع التشهير، ويجتنب اللمز والتعريض.  ■
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ال ينشر مواد إباحية.  ■
يخدم قضايا وطنه عن طريق نشر المعلومة الصحيحة.  ■

يعب�ئ مجتمع�ه لخدم�ة القضاي�ا الوطني�ة أو االجتماعية الت�ي يوجد إجم�اع عليها، مع   ■
ضرورة كونها منس�جمة مع القانون الدولي اإلنس�اني، كمعاداة االحتالل. ومع ش�رط 

استناد هذه التعبئة إلى المعلومات وليس إلى الشحن العاطفي.
يراع�ي المصلح�ة الوطنية، ويحترم وجهات النظر الس�ائدة ف�ي المجتمع، دون أن يثنيه   ■
ذل�ك ع�ن إث�ارة القضايا الخالفية التي ته�م المجتمع؛ مع العلم بأن تفس�ير »المصلحة 
الوطنية« ال تحتكره قوى الحكم وال المعارضة وال القوى االجتماعية وال قادة الرأي، 

بل تصوغه محصلة هذا كله.
ال يعّتم على خبر أو جزء من خبر بسبب رغبات أفراد أو حكومات أو أحزاب.  ■

يوضح للجمهور عدم استطاعته تناول جانب معين من قضية مطروحة مع أيضاح سبب   ■
هذا العجز.

يجتنّب اإلشارة إلى الشائعة إالّ إذا كان ذلك يوضح الحدث، مع شرط اإلشارة إلى أنها   ■
شائعة.

يواصل اكتساب المهارات التي تمكنه من أداء مهنته بكفاءة.  ■
يض�ع نص�ب عينيه أن مهنته تقدم للجمهور ما يطلبه إضافة إلى أمور يحتاجها الجمهور   ■

وال يعي في البداية حاجته إليها.




